Z Á P I S č. 44
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 7. 11. 2012 2012 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Hnát, Mráz, Gilík
Přítomno je 6 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 3. 10. 2012 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz
Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. jízdní řád autobusové linky 385
2. nájemní smlouva na pozemek 81/259
3. cena za odvoz odpadu v roce 2013
4. příprava investičních akcí pro rok 2013
Program zasedání byl jednohlasně schválen
1. jízdní řád autobusové linky 385
S platností od 9. 12. 2012 začne platit nový jízdní řád linky 385. Spoje ve špičkách byly
doplněny, doplněny byly i spoje noční. Od 9. 12. 2012 přestane do Nupak zajíždět autobusová
linka 328. Roční doplatek obce Nupaky na provoz této linky bude činit přibližně 46 tis. korun
měsíčně.
Usnesení číslo 1: Zastupitelstvo schvaluje úpravu jízdního řádu linky 385 a zrušení linky 328,
schvaluje doplatek na provoz linky 385 ve výši 46 tis. korun měsíčně.
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
2. Nájemní smlouva na pozemek 81/259
Pozemek 81/259 je uprostřed lokality Nupaky jih a vlastník ho nehodlá prodat. Pozemek by
bylo možno dočasně využít jako zelenou plochu - park a dětské hřiště bez možnosti realizace
trvalých staveb. Vlastník je ochoten ho pronajmout za částku 500,-Kč ročně + úhradu daně z
nemovitostí, na dobu určitou - 20 let.
Usnesení číslo 2: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemku 81/259 za výše uvedených
podmínek a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem smlouvy.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. Cena za svoz odpadu v roce 2013
Usnesení číslo 3: Cena za svoz odpadu zůstane v roce 2013 stejná jako v roce 2012.
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno

4. Příprava investičních akcí pro rok 2013
V roce 2013 realizuje obec Nupaky následující investiční akce:
- celková rekonstrukce obou hřišť v zelené zóně na parcelním čísle 81/375
- rekonstrukce chodníku na pozemku p.č. 282/1 , který propojí lokalitu Nupaky jih s
hlavní silnicí u vodojemu
- výstavba chodníku, založení zelených ploch, výsadba zeleně a osazení herních prvků
na pozemku p.č. 81/259
- obnovení povrchu cesty na pozemku p.č. 238/11, zaměření jejího skutečného stavu,
výstavba trvalé lávky přes Vinný potok, úprava starého lomu na p.č. 206
Usnesení číslo 4: zastupitelstvo schvaluje realizaci akcí uvedených v bodu 4 tohoto zápisu
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno
Zapsal: Ing Václav Řezáč
Ověřili : JUDr. Jaroslav Hnát
František Mráz

