Z Á P I S č. 15
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 6.4.2016 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Míka, Hnát, Gilík, Málková
Přítomno 8 zastupitelů z celkového počtu 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné

Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 2. 3. 2016 – bez výhrad

Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva

:

1. zadávací řízení na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku „Mateřská škola Nupaky“
2. smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy
3. dohoda o spolupráci na výstavbu valů
4. darovací smlouva
5. dohoda o narovnání
6. žádost o finanční podporu – Motýlek
7. rozpočtové opatření číslo 1 pro rok 2016

Program jednání byl jednohlasně schválen

1. zadávací řízení na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku „Mateřská škola
Nupaky“

Usnesení číslo 1:

zastupitelstvo obce Nupaky
- bere na vědomí výsledek zadávacího řízení na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku
„Mateřská školka Nupaky“
- schvaluje výběr nejvhodnější nabídky společnosti PRADAST, spol.s r.o., sídlo nám.
Přem. Otakara II 10/6, České Budějovice, IČO 60826053, s nabídkovou cenou 4 286
686,-Kč bez DPH (5 186 890,-Kč včetně DPH)
- pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky

Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy

Jde o směnu pozemků pod budoucí komunikací v komerční zóně vzhledem k tomu, že
změnou číslo 2 ÚPD obce dojde ke změně její trasy. Pozemky pod budoucí komunikací
budou ve vlastnictví obce Nupaky. Směňovat se budou pozemky ve vlastnictví obce
Nupaky p.č. 81/428, 81/429 a 81/433 a pozemek 81/993 vzniklý GP č. 629-2029/2015
vyhotoveným firmou GEO75 s.r.o., IČO 27699579 o celkové výměře 6 310m2 za
pozemky vzniklé GP č. 629-2029/2015 vyhotoveným firmou GEO75 s.r.o., IČO
27699579 a označené jako 105/4, 106/7, 272/17 a za pozemek 81/111 o celkové výměře
6 431m2.

Usnesení číslo 2:
zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí směnné
smlouvy na pozemky v komerční zóně Nupaky a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
Zastupitelstvo současně schvaluje zveřejnění záměru pozemky směnit.

Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. dohoda o spolupráci na výstavbu valů

Společnost CTPark Prague East, spol.s r.o., IČO 27613887 má v rámci svých
plánovaných aktivit v komerční zóně Nupaky vybudovat oddělovací protihlukový val v
území označeném jako oddělovací zeleň a na pozemcích ve vlastnictví obce Nupaky.
Jako úhrada za uložení zeminy v tomto valu byla stanovena částka 110,-Kč/m3 uložené
zeminy.

Usnesení číslo 3:
zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje podpis Dohody o spolupráci na výstavbu valů se
společností CTPark Prague East, spol.s r.o. a pověřuje starostu obce jejím podpisem

Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno

4. darovací smlouva

Společnost CTPark Prague East, spol.s r.o. vlastní v komerční zóně Nupaky pozemky
určené ke komerčnímu využití. Záměrem společnosti je na těchto pozemcích realizovat
výstavbu objektů ke komerčnímu využití a jejím zájmem je podílet se na rozvoji obce
Nupaky, budování infrastruktury a vytváření pracovních příležitostí pro občany.
Aby tyto aktivity podpořila, daruje obci Nupaky finanční prostředky.

Usnesení číslo 4:
zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje podpis Darovací smlouvy se společností CTPark
Prague East, spol.s r.o. a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno

5. dohoda o narovnání

Společnost Komerční zóna Nupaky, s.r.o. a Obec Nupaky mají spolu uzavřenou od
14.11.1999 Smlouvu o spolupráci změněnou dodatkem č.1 ze dne 27.6.2007. Vzhledem k
tomu, že se jediným společníkem společnosti KZN stala společnost CTPark Prague East,
spol.s r.o., IČO 27613887, je třeba narovnat vzájemné dosavadní vztahy mezi
společnostmi KZN, CTP a Obcí Nupaky a současně upřesnit další spolupráci.
Usnesení číslo 5:

zastupitelstvo Obce Nupaky schvaluje uzavření předložené Dohody o narovnání mezi
obcí Nupaky a společnostmi Komerční zóna Nupaky, s.r.o. a CTPark Prague East, spol.s
r.o a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno

6. žádost o finanční podporu – Motýlek
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. - Komunitní centrum Motýlek požádalo
obecní zastupitelstvo o finanční podporu.

Usnesení číslo 6: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční podpory z obecního
rozpočtu ve výši 10 000,-Kč Komunitnímu centru Motýlek.
Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně schváleno

7. rozpočtové opatření číslo 1 pro rok 2016

Usnesení číslo 7:
zastupitelstvo schvaluje závěrečné rozpočtové opatření číslo 1 pro rok 2016

Usnesení číslo 7 bylo jednohlasně schváleno

Zapsala: Kateřina Málková

Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát
Ing Václav Řezáč
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Zasedání zastupitelstva bude zahájeno v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Nupaky

