Z Á P I S č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4.11.2015 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
Host: pan Ptáčník
Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 2.9.2015 – bez výhrad
Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva :
1. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva na pozemky 80/4 a 79/3 ve vlastnictví obce
Nupaky
2. Koupě pozemku p.č. 81/947 a 81/5 pro zelenou zónu
3. Smlouva o zajištění územně plánovacích činností pro pořízení Změny číslo 2 územního
plánu obce Nupaky, volba určeného zastupitele
4. Prodej pozemku p.č. 81/409 ve vlastnictví obce Nupaky
5. Příspěvek na chod fotbalového klubu TJ Sokol Čestlice
6. Kupní smlouva na pozemek 81/934 (pod trafostanicí u MŠ)
7. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku 64/57 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
8. Rozpočtové opatření číslo 3 v roce 2015
9. Diskuse
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva na pozemky 80/4 a 79/3 ve vlastnictví
obce Nupaky
Usnesení číslo 1: zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního
práva na pozemky ve vlastnictví Obce Nupaky p.č. 80/4 a 79/3
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. Koupě pozemku p.č. 81/947 a 81/5 pro zelenou zónu
Usnesení č.2: zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku na uložení ornice za maximální
kupní cenu 300,-Kč/m2
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. Smlouva o zajištění územně plánovacích činností pro pořízení Změny číslo 2 územního
plánu obce Nupaky, volba určeného zastupitele

Usnesení číslo 3:
Zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje uzavření smlouvy o zajištění územně plánovacích
činností pro pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Nupaky s Ing. arch. Zdeňkou
Táborskou, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon těchto činností podle § 24
stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Nupaky volí určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 2 územního
plánu obce Nupaky starostu obce.
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno
4. Prodej pozemku p.č. 81/409 ve vlastnictví obce Nupaky
Usnesení č.4: zastupitelé schvalují prodej pozemku p.č.81/409 o výměře 556 m2 za
nabídnutou cenu 973 000,-Kč a pověřují starostu obce podpisem příslušných smluv.
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno
5. Příspěvek na chod fotbalového klubu TJ Sokol Čestlice
Usnesení č.5: zastupitelstvo schvaluje příspěvek na chod na TJ Sokol ve výši 15 tis Kč.
Prostředky budou použity na podporu výchovy dětí.
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno

6. Kupní smlouva na pozemek 81/934 (pod trafostanicí u MŠ)
Usnesení č. 6: zastupitelé schvalují prodej pozemku p.č. 81/934 odděleného GP č. 542232070/2012 z pozemku p.č. 81/726. Kupní cena byla stanovena na 25 000,-Kč
Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně schváleno

7. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku 64/57 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Společnost ČEZ distribuce předložila smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu a smlouvu o právu provést stavbu – rozvodné skříně na pozemku
p.č. 64/57 ve vlastnictví obce Nupaky v obci a k.ú. Nupaky. Úhrada za zřízení věcného
břemene bude činit 3 000,-Kč.
Usnesení číslo 7: zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
Usnesení číslo 7 bylo jednohlasně schváleno
8. rozpočtové opatření číslo 3 v roce 2015
Usnesení číslo 8: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce Nupaky č. 3 v roce 2015
Usnesení číslo 8 bylo jednohlasně schváleno

9. Diskuse
Obecní zastupitelstvo bude i v letošním roce pořádat 1x měsíčně bruslení pro nupacké
občany ve Velkých Popovicích v měsících listopad až březen

Zapsala: Kateřina Málková

Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát

Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4.11.2015 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

1. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva na pozemky 80/4 a 79/3 ve vlastnictví obce
Nupaky
2. Koupě pozemku p.č. 81/947 a 81/5 pro zelenou zónu
3. Smlouva o zajištění územně plánovacích činností pro pořízení Změny číslo 2 územního
plánu obce Nupaky, volba určeného zastupitele
4. Prodej pozemku p.č. 81/409 ve vlastnictví obce Nupaky
5. Příspěvek na chod fotbalového klubu TJ Sokol Čestlice
6. Kupní smlouva na pozemek 81/934 (pod trafostanicí u MŠ)
7. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku 64/57 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
8. Rozpočtové opatření číslo 3 v roce 2015
9. Diskuse

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

