Z Á P I S č. 53
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4. 12. 2013 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Mráz, Zedník, Hnát, Gilík, Dachovský, Vačkář, Kabeláč
Přítomno je 7 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 6.11. 2013 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz

Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014
2. stanovení inventarizační komise pro rok 2014
3. schválení rozpočtu obce Nupaky na rok 2014
4. schválení závazných ukazatelů pro MŠ Klubíčko na rok 2014
5. schválení rozpočtového opatření číslo 4 a číslo 5
6. CANABA smlouva směnná o převodu pozemků
7. smlouva o zřízení věcného břemene
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014
Obecní zastupitelstvo se bude i nadále scházet pravidelně každou 1. středu v měsíci s
výjimkou měsíců ledna, července a srpna.
Usnesení číslo 1: Termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 budou následující:
5. února
3. září
5. března
1. října
2. dubna
5. listopadu
7. května
3. prosince
4. června
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
2. Stanovení inventarizační komise pro rok 2014
Usnesení číslo 2: Inventarizační komise bude v roce 2014 pracovat v následujícím složení:
předseda komise Judr. Hnát Jaroslav
členové komise: Ing Řezáč Václav
Chmelíčková Eva
Mráz František
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. Schválení rozpočtu obce Nupaky na rok 2014
Návrh rozpočtu obce Nupaky byl zveřejněn od 14. 11. 2013 na úředních deskách obecního
úřadu Nupaky. Žádné připomínky nebyly doručeny.
Usnesení číslo 3: Příjmy a vydání obce Nupaky se v roce 2013 bude řídit následujícím
rozpočtem:

Rozpočet 2014
PŘÍJMY

Daň z příjmů FO
Daň z příjmů FO ze sam. V. č. /FO-srážková/
Daň z přájmu srážková
Daň z příjmů PO
DPH
Poplatek ze psa
Poplatek za ubytovací kapacity
Odvody z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijeté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté dary
Příjmy z pronájmu nebyt.prostorů
Příjem z posky,služek-veř.osvětlení
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží
Příjem EKO-KOM
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjem z prodeje zboží
Příjmy z vlast.činnosti jinde nezařazené
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu nemovitostí
Příjem z dividend
Příjmy z úroků
Příjmy celkem

Obec NUPAKY
Schválený rozp. 2014

1 900 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
55 000,00 Kč
5 000,00 Kč
35 000,00 Kč
5 000,00 Kč
800 000,00 Kč
200 000,00 Kč
5 000,00 Kč
300 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
35 000,00 Kč
120 000,00 Kč
950 000,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
4 000,00 Kč
20 000,00 Kč
12 109 000,00 Kč

VYDAJE
Silnice
Místní komunikace
Dopravní obslužnost celkem

rozpočet výdajů 2014
225000,00
1050000,00
500000,00

Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní toky a vodohospodářská díla
Mateřská škola celkem
Základní škola
Kultura
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost celkem
Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení celkem
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz odpadu celkem
Sběr a svoz ostatních odpadů celkem
Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem
Zastupitelstvo celkem
Místní správa celkem
Obecné příjmy a výdaje celkem
Splátka úvěru
CELKEM výdaje

90000,00
110000,00
30000,00
840000,00
400000,00
10000,00
60000,00
5000,00
55000,00
170000,00
410000,00
15000,00
975000,00
50000,00
740000,00
490000,00
1975000,00
15000,00
0,00
8215000,00

Rozpočet je přebytkový, možnost přerozdělit nebo
financovat výstavbu v celkové
výši 3 894 000,-Kč

Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno.
4. rozpočet MŠ Klubíčko na rok 2014
Usnesení číslo 4: zastupitelstvo schvaluje ředitelkou školky předložené závazné ukazatele pro
MŠ Klubíčko na rok 2014, současně schvaluje krytí schodku ve výši 587 000,-Kč z rozpočtu
Obce Nupaky.
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno
5. rozpočtová opatření číslo 4 a 5
Usnesení číslo 5:
obecní zastupitelstvo schvaluje
- rozpočtové opatření číslo 4 - příspěvek na volby a jeho vyúčtování
- rozpočtové opatření číslo 5 - pověřuje účetní pí Voříškovou vyrovnáním upraveného
rozpočtu v závěru roku v řádech stokorun
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno
6. CANABA smlouva směnná o převodu pozemků
1) CANABA je ke dni uzavření této směnné smlouvy výlučným vlastníkem pozemků v obci
Nupaky, katastrální území Nupaky:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

parc.č. 64/30, díl „v“ o výměře 401 m2
parc.č. 64/30, díl „b“ o výměře 72 m2
parc.č. 64/30, díl „o“ o výměře 6 m2
parc.č. 64/24, díl „e“ o výměře 29 m2
parc.č. 64/23, díl „f“ o výměře 55 m2
parc.č. 64/22, díl „i“ o výměře 49 m2
parc.č. 64/21, díl „j“ o výměře 56 m2
parc.č. 64/20, díl „m“ o výměře 84 m2
parc.č. 64/20, díl „w2“ o výměře 14 m2
parc.č. 64/15, díl „b“ o výměře 31 m2
parc.č. 64/16, díl „c“ o výměře 15 m2
parc.č. 64/17, díly „d+e“ o výměře 11 m2

2) Obec NUPAKY je ke dni uzavření této směnné smlouvy vlastníkem pozemků v obci
Nupaky, katastrální území Nupaky:
a) parc.č. 64/10, díl „s“ o výměře 37 m2
b) parc.č. 64/10, díl „j1“ o výměře 14 m2
c) parc.č. 64/10, díl „w1“ o výměře 57 m2
d) parc.č. 64/10, díl „g2“ o výměře 24 m2
e) parc.č. 64/10, díl „s2“ o výměře 33 m2
f) parc.č. 81/40, díl „t“ o výměře 19 m2
g) parc.č. 81/40, díl „k1“ o výměře 8 m2
h) parc.č. 81/40, díl „x1“ o výměře 30 m2
i) parc.č. 81/40, díl „h2“ o výměře 13 m2
j) parc.č. 81/40, díl „t2“ o výměře 18 m2
k) parc.č. 64/10, díl „v2“ o výměře 77 m2
l) parc.č. 64/10, díl „g“ o výměře 31 m2
m) parc.č. 81/40, díl „h“ o výměře 17 m2
n) parc.č. 64/10, díl „l“ o výměře 1 m2
o) parc.č. 64/10, díl „q“ o výměře 2 m2
Pozemky uvedené v bodu 1) písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a bodu 2) písm. a), b), c), d),
e), f), g), h), i), j), k) jsou odděleny a sloučeny na základě geometrického oddělovacího plánu
č. 566-133/2013, zhotoveného Ing. Věrou Škrétovou, úředně oprávněnou zeměměřičskou
inženýrkou
Pozemky uvedené v bodu 1) písm. j), k), l) a bodu 2) písm. l), m), n), o) jsou odděleny a
sloučeny na základě geometrického oddělovacího plánu č. 571-152/2013, zhotoveného Ing.
Věrou Škrétovou, úředně oprávněnou zeměměřičskou inženýrkou
Usnesení číslo 6
Smluvní strany mezi sebou směňují nemovitosti uvedené v bodu 1) písm. a), b), c), d), e), f),
g), h), i), j), k), l) a bodu 2) písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k). l), m), n), o) této směnné
smlouvy se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi, v těch mezích a
hranicích, jak je dosud sami vlastnily a užívaly či byly oprávněny vlastnit a užívat, a to takto:
a) CANABA se na základě této směnné smlouvy stane výlučným vlastníkem nemovitostí
jmenovaných v bodu 2) písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) této
smlouvy.
b) Obec NUPAKY se na základě této směnné smlouvy stane výlučným vlastníkem
nemovitostí uvedených v bodu 1) písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) této smlouvy.

Zastupitelstvo obce Nupaky pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy
Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně schváleno

7. smlouva o zřízení věcného břemene
Společnost T-Mobile na pozemku PK 282 v obci Nupaky vybudovala přípojku na veřejný
rozvod el. energie dle geometrického plánu GEODEZIE Kladno - Ing Michal Bradáč č 565725/2013 ze dne 7.10.2013 v délce 26 metrů. Jednorázová úhrada za věcné břemeno činí
5 200,-Kč.
Usnesení číslo 7: Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o věcném břemeni k pozemku p.č
PK 282 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Usnesení číslo 7 bylo jednohlasně schváleno

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

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4. 12. 2013 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

1. termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014
2. stanovení inventarizační komise pro rok 2014
3. schválení rozpočtu obce Nupaky na rok 2014
4. schválení rozpočtu MŠ Klubíčko na rok 2014
5. schválení rozpočtového opatření číslo 4 a číslo 5
6. CANABA smlouva směnná o převodu pozemků
7. smlouva o zřízení věcného břemene

Zasedání zastupitelstva bude zahájeno v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Nupaky

