Z Á P I S č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 5.11.2014 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Míka, Hnát, Vačkář, Málková
Přítomno 8 zastupitelů z celkového počtu 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 29.9.2014 – bez výhrad
Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč
Program zasedání obecního zastupitelstva :
1. termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2015
2. stanovení finančního a kontrolního výboru pro rok 2015
3. stanovení inventarizační komise pro rok 2015
4. stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu
5. stanovení Vánočního příspěvku seniorům
6. smlouva o postoupení investičního příspěvku
7. dofinancování zvýšených nákladů na provoz MŠ Klubíčko v roce 2015
8. odměna neuvolněných členů zastupitelstva
9. diskuse
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2015
Obecní zastupitelstvo se bude i nadále scházet pravidelně každou 1. středu v měsíci
s výjimkou měsíců července a srpna
Usnesení číslo 1: Termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2015 budou následující:
7. ledna
3. června
4. února
2. září
4. března
7. října
1. dubna
4. listopadu
6. května
2. prosince
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. stanovení finanční a kontrolní komise pro rok 2015
Usnesení číslo 2: Finanční komise bude v roce 2015 pracovat v následujícím složení:
předseda: Ing. Roman Míka
členové : Pavel Chmelíček
Lukáš Gilík

Kontrolní komise bude v roce 2015 pracovat v následujícím složení:
Předseda: JUDr. Jaroslav Hnát
členové : Eva Chmelíčková
Miroslav Kabeláč
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. stanovení inventarizační komise pro rok 2015
Usnesení číslo 3: inventarizační komise bude v roce 2015 pracovat v následujícím složení:
předseda komise JUDr. Jaroslav Hnát
členové komise: Josef Vačkář
Eva Chmelíčková
František Mráz
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno
4. stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psy
Pro rok 2015 stanovuje následující poplatky za svoz komunálního odpadu:
nádoba 120 litrů, svoz 1x týdně
800,-Kč
nádoba 120 litrů, svoz 1x za 14 dní
500,-Kč
nádoba 240 litrů, svoz 1x týdně
1 200,-Kč
nádoba 240 litrů, svoz 1x za 14 dní
700,-Kč
nádoba 1 100 litrů svoz 1x týdně
5 000,-Kč
nádoba 1 100 litrů, svoz 1x za 14 dní
3 500,-Kč
pytel na odpad bude možno zakoupit pouze jako doplněk zaplaceného pravidelného svozu,
cena za 1 kus bude 60,-Kč.
Poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 tj.
v rodinném a řadovém domě 1 pes 400,-Kč
2 a každý další pes 600,-Kč
v bytovém domě
1 pes 700,-Kč
2 a každý další pes 900,-Kč
Usnesení číslo 4: zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje výši poplatku za svoz komunálního
odpadu
a poplatek za psa pro rok 2015
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno
5. stanovení Vánočního příspěvku seniorům
Stejně jako v roce 2014 bude Obcí Nupaky poskytnut seniorům, hlášeným k trvalému pobytu
ke dni 31. 12. 2014 a kterým bude ke stejnému datu 70 a více let, Vánoční příspěvek.
Příspěvek bude ve formě Poukázky k odběru zboží v obchodě, ve výši 1000,-Kč
Usnesení číslo 5: zastupitelstvo schvaluje poskytnutí Vánočního příspěvku seniorům starším
70 let
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno

6. smlouva o postoupení investičního příspěvku
Obec Nupaky společně se společností Komerční zóna Nupaky, s.r.o. mají podepsanou od
roku 2002 se společností Helopal Praha, spol. s r.o. v likvidaci Smlouvu o poskytnutí
investičního příspěvku na vybudování infrastruktury inženýrských sítí v komerční zoně v
katastrální území a obci Nupaky na pozemek p.č. 81/122 o výměře 2765 m2. Tento pozemek
chce koupit firma HAGLEITER a současně převzít veškerá práva a povinnosti plynoucí z výše
uvedené smlouvy.
Usnesení číslo 6: zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o postoupení práv vyplývajících ze
smlouvy s názvem: Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na vybudování
infrastruktury inženýrských sítí v komerční zóně v katastrální území a obci Nupaky a pověřuje
starostu obce jejím podepsáním
Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně schváleno
7. dofinancování zvýšených nákladů na provoz MŠ Klubíčko v roce 2015.
Na základě požadavku rodičů bude od 1. 1. 2015 rozšířen provoz MŠ Klubíčko od 7.00 hodin
do 17.00 hodin. Zvýšené mzdové náklady budou částečně hradit rodiče - 100,-Kč měsíčně za
dítě, zbytek doplatí Obec Nupaky. Měsíční úhrada z rozpočtu obce Nupaky bude činit 5 160,Kč, krom toho Obec Nupaky dofinancuje měsíčně částku 7 955,- na mzdu hospodářky vedoucí školní výdejny.
Usnesení číslo 7: zastupitelstvo schvaluje dofinancování mezd na prodloužený provoz školky
a mzdy hospodářky - vedoucí školní výdejny v MŠ Klubíčko pro rok 2015 ve výši 13 115,-Kč
měsíčně. Současně schvaluje pro rok 2014 převod částky ve výši 77 469,-Kč z běžného účtu
MŠ Klubíčko na mzdový účet MŠ Klubíčko pro úhradu mzdových nákladů hospodářky vedoucí školní výdejny.
Usnesení číslo 7 bylo jednohlasně schváleno

8. odměna neuvolněných členů zastupitelstva
Usnesení číslo 8: všichni zastupitelé budou ve volebním období 2014 - 2018 pracovat jako
neuvolnění, jejich odměna je stanovena jako maximum dle Nařízení vlády č. 37/2003 v
platném znění
Usnesení číslo 8 bylo jednohlasně schválen

9. diskuse
K usnadnění řešení problémů spojených s provozem obecního majetku si členové
zastupitelstva vzali patronát nad následujícími zařízeními:
kanalizace , vodovod
Josef Vačkář
veřejné osvětlení
Lukáš Gilík
kulturně a společenské akce
Pavel Chmelíček, Miroslav Kabeláč, František Mráz
kontakt s policií, dopravní značení František Mráz
hřiště
Ing. Roman Míka
školy a školky
Kateřina Málková
často kladené dotazy
Ing. Václav Řezáč
Zapsala: Kateřina Málková
Ověřili : JUDr. Jaroslav Hnát
Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 5. 11. 2014 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

1. termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2015
2. stanovení finančního a kontrolního výboru pro rok 2015
3. stanovení inventarizační komise pro rok 2015
4. stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu
5. stanovení Vánočního příspěvku seniorům
6. smlouva o postoupení investičního příspěvku
7. dofinancování zvýšených nákladů na provoz MŠ Klubíčko v roce 2015
8. odměna neuvolněných členů zastupitelstva

9. diskuse

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

