Z Á P I S č. 37
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 7.3. 2012 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Mráz, Hnát, Gilík, Vačkář, Dachovský
Přítomno je 6 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 1.2. 2012 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing. Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz
Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. Ţádost o vybudování rámového propustku
2. Pronájem obecního bytu
3. Financování mateřské školy Klubíčko
4. Oznámení termínů konání burzy
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. Rámový propustek
Pan Němec opět ţádá obec Nupaky o odsouhlasení výstavby rámového propustku na
pozemku parc. číslo 64/10, 81/690 a 81/685 kterým by došlo k napojení lokality za potokem
na komunikační system Nupaky jih.
Dokumentace postrádá jakékoliv posouzení parametrů dopravního napojení na komunikace
Nupaky jih, chybí stanovisko majitele pozemku na který bude komunikace napojena.
Usnesení : zastupitelstvo s výstavbou propustku dle takto zpracované dokumentace
nesouhlasí.
Usnesení číslo jedna bylo jednohlasně schváleno
2. Pronájem obecního bytu
Pro potřeby zaměstnanců školky byl pořízen Obcí Nupaky byt, který se nachází vedle školky.
Jde o byt 1+ k.k. o ploše 46,55 m2. Vzhledem k tomu, ţe v současné době je byt prázdný,
bude nabídnut k pronájmu.
Usnesení: Obecní byt bude nabídnut k pronájmu minimálně za cenu 6 000,-Kč + záloha na
sluţby a provoz ve výši 2 000,-Kč.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno.
3. Financování mateřské školy Klubíčko
Úspora finančních prostředků za rok 2011 byla v hodnotě 96 147,99 Kč. Ředitelka školy ţádá
o souhlas s převodem těchto prostředků do rezervního fondu. Částka ve výši 76 147,99 Kč
bude pouţita na posílení neinvestičních nákladů MŠ, částka 20 000,-Kč bude převedena do
mzdového fondu pracovníků MŠ.
Ředitelkou MŠ byla vyčíslena částka, kterou se obec Nupaky bude podílet na hrazení
neinvestičních nákladů MŠ pro období leden - červen roku 2012. Jde o částku 252 000,-Kč.
Ţádá o převedení této částky ve 2 splátkách k 15.2. a 15.6. 2012.

Usnesení: Uspořené finanční prostředky za rok 2011 mohou být převedeny do rezervního
fondu, neinvestiční prostředky na 1. pololetí roku 2012 ve výši 252 000,-Kč budou uhrazeny
ve dvou splátkách - k 15. 3. a 16. 6. 2012
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno
4. Termíny konání burzy
Pan Nouzák oznámil obci Nupaky termíny konání moto burzy na pozemku p.č. 255. Jedná se
o dny 24.3., 7.4., 5.5., 9.6., 7.7., 11.8., 8.9., 27.10., 10.11., 1.12. r. 2012. Burza bude vţdy od
6.00 hodin do 17.00 hodin.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí termín konání burzy. Paní Chmelíčková pořadatele
upozorní na platnost vyhlášky číslo 1/2011.
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno.

Zapsal: Ing. Václav Řezáč
Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát
František Mráz

