Z Á P I S č. 52
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 6. 11. 2013 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Mráz, Zedník, Hnát, Gilík, Dachovský
Přítomno je 7 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 2. 10. 2013 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz
Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. refundace finančních prostředků na mzdy
2. koupě komunikace na pozemku p.č. 291/5
3. žádost o odkoupení části pozemku - p. Balko
4. MAS
5. stanovení poplatku za odvoz odpadu
6. věcné břemeno
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. refundace finančních prostředků na mzdy
Vzhledem k navýšení kapacity Mateřské školy Klubíčko žádá její ředitelka o dofinancování
prostředků na mzdy. Potřebná částka činí 25 000,-Kč.
Usnesení číslo 1: zastupitelstvo schvaluje navýšení finančních prostředků pro MŠ Klubíčko o
25 000,- Kč.
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
2. koupě komunikace na pozemku p.č. 291/5
Komunikace na pozemku p.č. 291/5 v obci Nupaky je ve vlastnictví firmy Komerční zona
Nupaky spol.s r .o. Komunikace je pro provoz obce velmi důležitá, povrch je ve velmi
špatném stavu. Obec má zájem komunikaci opravit a nadále se o její stav starat. Proto je
nutné, aby byla ve vlastnictví obce. Po jednání se zástupci Komerční zony bylo dohodnuto
odkoupení této komunikace za cenu 5 000,- Kč bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Usnesení číslo 2: zastupitelstvo schvaluje koupi komunikace na pozemku p.č. 291/5 za cenu
5 000,-Kč a pověřuje starostu a místostarostu podpisem kupní smlouvy
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno
3. žádost o odkoupení části pozemku
Pan Balko žádá Obec Nupaky o odprodej části pozemku p.č. 81/285 o výměře cca 10 m2 na
výstavbu parkoviště.

Usnesení číslo 3: zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem pozemku
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno
4. MAS
Usnesení číslo 4: Obec Nupaky nesouhlasí se zařazením obce do přípravy a tvorby
Integrované strategie rozvoje území Říčanska pro období 2014-2020, tj. se zařazením obce do
územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2014-2020
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno
5. stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce Nupaky má snahu zlepšovat život občanů Nupak a nezvyšovat náklady
související s bydlením v Nupakách.
Pro rok 2014 stanovuje následující poplatky za svoz komunálního odpadu:
nádoba 120 litrů, svoz 1x týdně
nádoba 120 litrů, svoz 1x za 14 dní
nádoba 240 litrů, svoz 1x týdně
nádoba 240 litrů, svoz 1x za 14 dní
nádoba 1 100 litrů svoz 1x týdně
nádoba 1 100 litrů, svoz 1x za 14 dní

800,-Kč
500,-Kč
1 200,-Kč
700,-Kč
5 000,-Kč
3 500,-Kč

pytel na odpad bude možno zakoupit pouze jako doplněk zaplaceného pravidelného svozu,
cena za 1 kus bude 60,-Kč. Znánky pro jednorázový svoz v roce 2014 nebudou vydávány.
Usnesení číslo 5: zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje výši poplatku za svoz komunálního
odpadu pro rok 2014
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno
6. věcné břemeno
V roce 2008 byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Nupaky a Čez Distribuce a.s. o umístění vedení v pozemku PK 278 v obci Nupaky
za úhradu 24 500,-Kč. Po realizaci je nyní předkládána smlouva o zřízení věcného břemene.
Usnesení číslo 6: zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene a
pověřuje starostu obce jejím podpisem
Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně scháleno
Zapsal: Ing Václav Řezáč
Ověřili : JUDr. Jaroslav Hnát
František Mráz

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 6. 11. 2013 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
1. refundace finančních prostředků na mzdy
2. koupě komunikace na pozemku p.č. 291/5
3. žádost o odkoupení části pozemku - p. Balko
4. MAS
5. stanovení poplatku za odvoz odpadu
6. věcné břemeno
Zasedání zastupitelstva bude zahájeno v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Nupaky

