Z Á P I S č. 36
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 1.2. 2012 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Kabeláč, Mráz, Hnát, Gilík
Přítomno je 5 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 4.1. 2012 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing. Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz
Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. Dopis od firmy CANABA poţadující převzít obcí Nupaky komunikace, veřejná
prostranství, VO v lokalitě Nupaky - jih.
2. Názvy ulic v Nupakách.
3. Rozpočet mateřské školy Klubíčko
4. Ţádost o výstavbu plotu
5. Ţádosti o kácení a úpravu dřevin
6. Rozpočtové opatření číslo 3/2011
7. Umístění reklamního zařízení
Program jednání zastupitelstva byl jednohlasně schválen.
1. Canaba – převzetí ulic v lokalitě Nupaky - jih
Obecní zastupitelstvo obdrţelo výzvu od firmy CANABA na bezúplatné převzetí
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a zelených ploch v lokalitě Nupaky-jih.
Starosta informovat zastupitelstvo o nedokončených plochách.
Usnesení: ţádné přebírání od CANABY nerealizovat, starosta je pověřen jednáním s
CANABOU, vytknout nedostatky, poţadovat uvedení do bezvadného stavu a pak
pokračovat v přebírání.
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno.
2. Vyhodnocení návrhů na označení ulic v Nupakách
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhy na označení ulic v Nupakách. Zastupitelstvo
rozhodlo o přijetí názvů ulic tak, jak je v přiloţeném grafickém vyjádření.
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním názvů ulic v Nupakách, vybráním
dodavatele na uliční tabule o velikosti 300 x 600 mm v barvě červené, bílá písmena a
orámování, jejich osazení. Dále schvaluje výrobu 3 kusů orientačních tabulí, z kterých
bude graficky patrné umístění ulic.
Dále pověřuje paní Chmelíčkovou zpracováním veškerých podkladů, které jsou ve vazbě
na zavedení ulic v Nupakách nutné pro Městský úřad v Říčanech, evidence obyvatel.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno.

3. Rozpočet MŠ
paní Stárová předloţila zastupitelstvu rozpočet MŠ Klubíčko pro školní rok
2011/2012. Celkové neinvestiční náklady na provoz školky budou činit 599 346,-Kč,
celkové předpokládané náklady na měsíc a dítě činí 2400,-Kč, přičemţ příspěvek rodičů
880,-Kč o doplatek obce Nupaky na nupacké dítě 1 520,-Kč
Usnesení: zastupitelstvo schvaluje rozpočet mateřské školy na rok 2011/2012
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno
4. p. Rotbauer - žádost o stanovisko k výstavbě plotu
p. Rotbauer předloţil zastupitelstvu ţádost o výstavbu plotu na pozemku p.č. 81/820.
Pro stavbu plotu budou pouţity okrasné tvárnice a dřevěné plotovky, u druhé části
plotu bude pouţito drátěné pletivo. Max. výška 160 cm
Usnesení: zastupitelstvo schvaluje výstavbu plotu
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno
5. p. Poustka – žádost o zakrácení 2 smrků u č.p. 123
p. Poustka poţádal zastupitelstvo o povolení ke zakrácení 2 smrků. Stromy jsou
částečně proschlé, při větru dochází k ohroţení projíţdějících vozidel
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s úpravou smrků
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno
6. p. Kučera – žádost o povolení ke kácení 1 smrku na pozemku p.č. 33
p. Kučera předloţil ţádost o povolení ke kácení 1 smrku. Strom je proschlý,
nakloněný, ohroţuje přilehlý rodinný dům i komunikaci
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s kácením smrku
Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně schváleno
7. Návrh rozpočtového opatření č. 3
Starosta předloţil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 3.
Usnesení: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 3
Usnesení číslo 7 bylo jednohlasně schváleno
8. pí. Froňková a p. Růžička – žádost o umístění jídelního lístku
Nájemci restaurace u Dřevorubce ţádají o umístění jídelní tabule na obecním pozemku
p.č. 283/3. jedná se o tabuli o rozměrech cca 1 x 1,5 metru na které je uveden jídelní
lístek.
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s umístěním jídelního lístku
Usnesení číslo 8 bylo jednohlasně schváleno

Zapsal: Ing. Václav Řezáč

Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát
František Mráz

