Z Á P I S č. 58
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4. 6. 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 7. května 2014 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz

Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. účetní závěrka Mateřské školy "Klubíčko" Nupaky
2. dohoda o vytvoření společného školského obvodu
3. jmenování konkurzní komise
4. zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. účetní závěrka Mateřské školy "Klubíčko" Nupaky
Usnesení číslo 1:
Zastupitelstvo obce Nupaky schválilo dle §4 odst.2 písm. B)zákona č.128/2000 Sb.o obcích
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb. o požadavcích
na schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek, v platném znění účetní závěrku
včetně výsledku hospodaření MŠ Klubíčko
PŘÍJMY v Kč
Ostatní příjmy

Služby
Úroky ,ostatní příjmy
Dotace zřizovatel
Dotace na mzdové prostř.
Příjmy celkem
VÝDAJE v Kč
Spotřeba matriálu a energií
Opravy a údržba
Služby
Čerpání mzdových
prostředků

Plnění
10 834
431 513
26,29
600 000
1 329 201
2 371 574,29
Plnění
462 917,20
81 772
246 393,36
1 329 201

text

Krajský úřad

text

Krajská dotace na mzdy

Ostatní výdaje
Výdaje celkem

108 895,73
2 229 179,29

Bankovní účty
Základní běžný účet
Pokladna
Závazky krátkodobé celkem
Pohledávky celkem
Hospodářský výsledek 2013: úspora

548267,71
11 975
1 644 306
1 364 172,20
142 395

Výkazy k nahlédnutí na Obecním úřadu Nupaky
Účetní výkazy:

Rozvaha k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013

Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno.
2. dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Obce Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice a Popovičky s ohledem na par. 178
odst. 1 školského zákona a za současného splnění povinností vyplývajících z par. 159 odst 2 a
3 správního řádu uzavřou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy.
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, obec Průhonice se zavazuje přednostně přijímat žáky s
místem trvalého pobytu ve společném školském obvodu k povinné školní docházce, obce
budou přispívat obci Průhonice na neinvestiční výdaje školských zařízení částkou 2500,-Kč
za školní rok a žáka. Obce se zavazují, že v souladu s par. 178 odst. 2 písm. c přijmou obecně
závaznou vyhlášku, která stanoví příslušnou část školského obvodu, která je tvořena jejich
obcí.
Usnesení číslo 2: zastupitelstva schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu a
pověřuje starostu jejím podpisem. Dále schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2014,
kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Průhonice.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno.
3. jmenování konkurzní komise
Usnesení číslo 3: zastupitelstvo schvaluje jmenování konkurzní komise pro konkurz na místo
ředitele MŠ Klubíčko Nupaky v následujícím složení:
člen určený zřizovatelem, předseda komise:
Ing Václav Řezáč
člen určený zřizovatelem
Pavel Chmelíček
člen určený ředitelem KÚ SK
Mgr. Eva Holubová
člen, odborník st. správy, školství
Lenka Macháčková
člen, za místní MŠ
Yveta Stachová

Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno.
4. zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
ČEZ Distribuce a.s. předložila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemcích p.č. 81/109, 81/694, 81/686, 64/10, 81/689, 81/43 v k.ú Nupaky. Na
pozemcích bude vybudováno v zemi uložené kabelové vedení NN v celkové délce 290 bm.
Jednorázová úhrada za toto věcné břemeno bude činit 58 000,-Kč
Usnesení číslo 4: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 58 000,-Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno

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

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4. 6. 2014 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
1. účetní závěrka Mateřské školy "Klubíčko" Nupaky
2. dohoda o vytvoření společného školského obvodu
3. jmenování konkurzní komise
4. zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

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

