Z Á P I S č. 56
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 2. 4. 2014 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 5. března 2014 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz

Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
2. přístavba obecního úřadu
3. smlouva o poskytnutí investičního příspěvku
4. zřízení věcného břemene ve prospěch T-MOBILE Czech Republic a.s.
5. rozpočtové opatření číslo 1 v roce 2014
6. vyhlášení konkurzu na místo ředitelky MŠ Klubíčko
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. předložila smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích
p.č. 65/27, 65/52, 65/78, 65/79, 65/80, 81/109 a PK 278 v k.ú. Nupaky. Na pozemcích je
umístěno kabelové vedení NN dle geometrického plánu číslo 395-2341/2009.
Usnesení číslo 1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni za
jednorázovou náhradu ve výši 187 500,-Kč. Současně pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
2. přístavba obecního úřadu
Pro přístavbu obecního úřadu byly osloveny 3 firmy na předložení cenové nabídky. Firma
Málek František nabídla nejnižší cenu a nabídka byla zpracována položkově, v případě
rozdílu množství realizovaných prací proti rozpočtu budou tyto práce hrazeny dle skutečnosti
Usnesení číslo 2: Zastupitelstvo schvaluje, aby přístavbu obecního úřadu realizovala firma
Málek František, fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno
3. smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

Společnost Komerční zona Nupaky, s.r.o. předkládá smlouvu o poskytnutí investičního
příspěvku se společností AUTO OPAt s.r.o v komerční zoně Nupaky. Společnost hodlá
realizovat komerční výstavbu v souladu se schváleným ÚP Nupaky na pozemku o celkové
ploše 5 000 m2. Investiční příspěvek je ve výši 2 420 000,-Kč.
Usnesení číslo 1: zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku
na vybudování infrastruktury inženýrských sítí v komerční zoně v k.ú. Nupaky a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
4. zřízení věcného břemene ve prospěch T-MOBILE Czech Republic a.s.
T-MOBILE a.s. předložila smlouvu a zřízení věcného břemene dle GP 578-24/2014 na
pozemcích p.č. 282/6 v k.ú Nupaky. Na pozemcích je vybudováno vedení NN.
Usnesení číslo 1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle
GP 578-24/2014 za jednorázovou náhradu ve výši 5 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno
5. rozpočtové opatření číslo 1 v roce 2014
Usnesení číslo 5: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce Nupaky č. 1 v roce 2014
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno
6. vyhlášení konkurzu na místo ředitelky MŠ Klubíčko
Vzhledem k tomu, že ředitelka MŠ Klubíčko je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a
dnešního dne byla na obecní úřad Nupaky doručena její rezignace ke dni 1. 5. 2014, je třeba
vyhlásit konkurz na místo ředitelky.
Usnesení číslo 6: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení konkurzu na místo ředitelky MŠ
Klubíčko.
Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně schváleno

Zapsal: Ing Václav Řezáč
Ověřili : JUDr. Jaroslav Hnát

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

