Z Á P I S č. 39
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 2. 5. 2012 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Mráz, Hnát, Gilík, Zedník, Kabeláč
Přítomno je 6 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Host : pan Věchet
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 4. 4. 2012 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing. Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz
Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. Rozpočtové opatření číslo 1 na rok 2012
2. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce Nupaky za rok 2011
3. Příprava závěrečného účtu za rok 2011
4. Obecně závazné vyhlášky Obce Nupaky:
- 1/2012 o zásadě tvorby uličního názvosloví, veřejných prostranství a budov obce
Nupaky
- 2/2012 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Nupaky
- 3/2012 o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností v obci Nupaky
5. Provozní náklady Mateřské školy Klubíčko
Program jednání byl jednohlasně schválen
Rozpočtové opatření číslo 1 na rok 2012
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 1
Usnesení číslo 1: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 pro rok 2012
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
Zpráva o výsledku hospodaření obce Nupaky za rok 2011
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou o výsledku hospodaření obce Nupaky za rok 2011
Usnesení číslo 2: zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce Nupaky
a ukládá starostovi obce, paní Chmelíčkové a paní Voříškové zjištěné nedostatky odstranit
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno
Příprava závěrečného účtu obce Nupaky
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu obce Nupaky
Usnesení číslo 3: zastupitelstvo bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce Nupaky
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno
Obecně závazné vyhlášky obce Nupaky
Usnesení číslo 4: zastupitelstvo schvaluje obecně závazné vyhlášky obce Nupaky:

- 1/2012 o zásadě tvorby uličního názvosloví, veřejných prostranství a budov obce
Nupaky
- 2/2012 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Nupaky
- 3/2012 o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností v obci Nupaky
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno
Provozní náklady Mateřské školy Klubíčko
Mateřská škola Klubíčko požaduje na rok 2012 úhradu provozních nákladů a příspěvek na
neinvestiční náklady za děti s trvalým pobytem v obci Nupaky částku 500 000,-Kč. Částka
bude vyúčtována
Usnesení číslo 5 : Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provozní
náklady Mateřské školy Klubíčko a příspěvek na neinvestiční náklady dětí s trvalým pobytem
v obci Nupaky ve výši 500 000,-Kč. Příspěvek bude poskytnut ve dvou pololetních splátkách.
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno

Diskuse:
Pan Věchet vznesl dotaz, jak si obecní zastupitelstvo představuje realizaci výstavby zóny
bydleni "Za potokem" směrem k dálnici od CANABY. Zastupitelstvo trvá na dodržení všech
regulativů ÚPD obce Nupaky, požaduje předložit ke schválení dokumentaci, která bude řešit
všechny komunikace v lokalitě včetně napojení "přes potok" k retenční nádrži CANABA jako
celek. Veškeré náklady spojené s realizací musí hradit investor, obec Nupaky je ochotna si
bezplatně převzít zkolaudované komunikace a VO.
Zapsal: Ing Václav Řezáč
Ověřili : JUDr. Jaroslav Hnát
František Mráz

