Z Á P I S č. 25
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 5. 4. 2017 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Mráz, Míka, Gilík, Vačkář, Málková
Přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Hosté: Tůma, Pavlík a další občané Nupak

Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 1. 3. 2017– bez výhrad

Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: Pavel Chmelíček, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva:

Diskuse

Program jednání byl jednohlasně schválen

Na zasedání zastupitelstva se dostavili občané Nupak a chtěli zodpovědět dotazy. Zastupitelé jim
podávali vysvětlení:

Hotel U věže se změnil na ubytovnu, zastupitelé nemohli nijak tuto změnu ovlivnit, protože objekt
je kolaudovaný jako ubytovací zařízení. V hotelu je dle sdělení provozovatele ochranka, která
dohlíží na klid v hotelu i na prostranství okolo něj. V případě, že dojde k nějakému konfiktu, je
viník ihned z ubytování vyloučen. Dle sdělení Policie ČR zatm žádný konfikt neřešili.
Dle statstk Policie ČR v období od otevření ubytovny do dneška ve srovnání se stejným obdobím v
minulém roce nedošlo k nárůstu trestných činů v Nupakách, ale naopak k jeho poklesu.
Zastupitelstvo pro zvýšení bezpečnost v Nupakách jedná se starostkou obce Průhonice paní
Borovičkovou o možnost využit obecní policie Průhonice i pro Nupaky. Zřízení obecní policie jen
pro Nupaky je ekonomicky neúnosné – náklady v řádech milionů ročně.
Zastupitelstvo dále plánuje instalaci kamerového systému v Nupakách. Kamerový systém by měl
výhledově umožnit napojení na systém Průhonic, pokud nedojde k dohodě aby byly výstupy z
kamer v Nupakách on line sledovány na obecní policii v Průhonicích, bude se pořizovat záznam a v
případě potřeby ze záznamu oprávněná osoba získá potřebné údaje.
Policie ČR v Nupakách zůstává, pouze se mění její organizační struktura. Policistů by zde měl být

vyšší počet.
V komerční zóně začala výstavba. Z toho plyne nepořádek na silnicích, bláto, zvýšený provoz.
Členové zastupitelstva budou vyvíjet větší tlak na investory a vlastníky komunikace, aby byla
uklizena.
Doprava v obci je obtžná – je zde málo parkovacích míst a projíždějící auta jsou omezována v jízdě
zaparkovanými vozidly. Zastupitelstvo projedná s vlastníkem parkoviště u hotelu jeho pronájem
pro obyvatele Nupaky a v lokalitě Nupaky jih projedná s vlastníky dosud nezastavěných pozemků
možnost parkování na těchto plochách.
Údržba zelených ploch – běžná údržba se provádí technikou obce dle potřeby, výsadba nových
dřevin a keřů a jejich odborná údržba je zadávána odborné frmě. Obec ročně do této činnost
investuje statsíce korun. Bohužel nejde udělat vše najednou, sekání trávy je na méně
exponovaných místech méně časté.
Psy nejsou problém jen v Nupakách. V Nupakách je pro jejich volný pohyb vyhrazena plocha, jsou
instalovány desítky košů. Bohužel psů je zde opravdu mnoho, osoby, které provádějí jejich venčení
jsou bezohlední a arogantní, na upozorňování nereagují.
Vodovody a kanalizace v Nupakách vlastní a prostřednictvím odborné frmy i provozuje soukromá
frma. Vodné a stočné zde není nejnižší. Bohužel zastupitelstvo nemá žádný vliv na jeho tvorbu.
Podněty, aby obec kompletní sítě odkoupila a sama provozovala nejsou podloženy žádnou
ekonomikou. Pořizovací cena by rozhodně výrazně převýšila částku 100mil. Kč, obec by si musela
vzít úvěr a pokud by se do nákladů zahrnuly i úroky a provozní náklady na sítě, vodné a stočné by
se nesnížilo, ale naopak zvedlo a obec Nupaky by se dostala do značných fnančních problemů.

Zapsala: Kateřina Málková
Ověřili: Pavel Chmelíček
Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 5. 4. 2017 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

Program zasedání obecního zastupitelstva

Diskuse

:

Zasedání zastupitelstva bude zahájeno v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Nupaky

