Z ÁPIS č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 7.1.2015 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Míka, Hnát, Gilík, Vačkář, Málková
Přítomno 9 zastupitelů z celkového počtu 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 3.12.2014 – bez výhrad
Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva :
1. zakoupení pozemku v komerční zóně
2. zápis do MŠ
3. diskuse
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. zakoupení pozemku v komerční zóně
Usnesení číslo 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup částí pozemků p.č.79 a 80 za tržní cenu v zóně pro
komerční výstavbu v části přiléhající k zelené zóně o výměře cca 800 m2 a části pozemku
p.č. 80 v zelené zóně o výměře cca 300 m2 za cenu 100,-Kč/m2 pro případnou výstavbu
víceúčelových objektů pro potřeby Obce Nupaky.
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. zápis do MŠ
Ředitelka školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení,
vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem zápis do Mateřské školy Klubíčko, příspěvkové
organizace na školní rok 2015/2016.
Zápis je stanoven na pondělí 16.3.2014 od 13,00 do 16,00 h. v budově MŠ Klubíčko,
příspěvkové organizace, U Školky 412 v Nupakách.
Usnesení číslo 2:
Zastupitelstvo bere na vědomí termín zápisu do MŠ Klubíčko.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. diskuse
Nupacké bruslení:
Obecní úřad Nupaky srdečně zve své občany na Zimní stadion Velké Popovice, v termínu
8.2.2015 (neděle) od 13:15 do 14:45 hod.. Stadion bude pronajat pouze pro obyvatele
Nupak. Tato akce je určena pro děti a jejich rodiče.

Zapsala: Kateřina Málková

Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát

Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 7.1.2015 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

1. zakoupení pozemku v komerční zóně
2. zápis do MŠ
3. diskuse

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

