Z Á P I S č. 42
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 5.9.2012 2012 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Chmelíček, Kabeláč, Zedník, Hnát, Vačkář, Dachovský, Gilík,
Přítomno je 7 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 4.7. 2012 – bez výhrad
Zapisovatel: Pavel Chmelíček, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Miroslav Kabeláč
Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. Předání autobusu a jeho následný prodej
2. Smlouva s firmou CANABA na rozšíření školky
3. Sběrný dvůr Dobřejovice
Program jednání byl jednohlasně schválen

1.Předání autobusu a jeho následný prodej
Dopisem ze dne 1. 11. 2011 od Policie České republiky byl obci Nupaky předán zajištěný
autobus NEOPLAN bez registračních značek umístěný na parkovišti firmy AUTOPRAŽÁK
Divišov.
Na autobus byl zpracován znalecký posudek, kterým byla stanovena jeho cena na 48 200,-Kč.
Od pana Milana Vernera byla nabídnuta kupní cena 80 000,-Kč plus uhrazení veškerých
nákladů spojených s odtahem a parkování vozidla
Usnesení číslo 1: zastupitelstvo schvaluje prodej vozidla
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
2.Smlouva s firmou CANABA na rozšíření školky
Firma CANABA jako dodavatel bytového domu se školkou měla podmínku k souhlasu s
rozšířením školky, že ona jediná je oprávněna toto rozšíření projektovat, projednat, realizovat
a zkolaudovat. Předkládaná smlouva o dílo toto vše zajišťuje, termín předání stavby je do
30.9.2012, cena činí 350 000,-Kč + DPH.
Usnesení číslo 2: zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy s firmou CANABA a pověřuje
místostarostu podpisem smlouvy
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno
3. Sběrný dvůr Dobřejovice
V katastrálním území Dobřejovice bude otevřen sběrný dvůr s působností i pro okolní obce,
tedy i pro Nupaky. Bude odebírat za úplatu v podstatě veškeré odpady. Obce se do systemu
zapojují na základě podpisu smlouvy, v případě Nupak by poplatek činil 2250,-Kč + DPH
měsíčně. Do dvora může odpad přivézt každý občan, který se prokáže průkazem, kde bude
uveden trvalý pobyt v obci Nupaky. Úhradu za likvidaci odpadu si provede každý sám,
výjimku tvoří bioodpad a velkoobjemový odpad, kde úhradu za trvale hlášené obyvatele
provede obec Nupaky.

Usnesení číslo 3: zastupitelstvo souhlasí se smlouvou s firmou PROFA autodoprava a
pověřuje starostu obce jejím podpisem
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno
Zapsal: Pavel Chmelíček
Ověřili : JUDr. Jaroslav Hnát
František Mráz

