Z Á P I S č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 1.4.2015 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 4.3.2015 – bez výhrad
Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva :
1. dětský den
2. zvýšení kapacity MŠ „Klubíčko“
3. rozpočtové opatření číslo 1 v roce 2015
4. publikace „Nupaky“
5. oprava hřiště
6. smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
7. smlouva o investičním příspěvku – LIS invest s.r.o
8. budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
9. diskuse
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. dětský den
Usnesení číslo 1: Zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje pořádání dětského dne dne 6.6.2015
a úhradu nákladů spojených s občerstvením pořadatelů, dárků pro děti a provozem
zábavných atrakcí.
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. zvýšení kapacity MŠ „Klubíčko“
Usnesení číslo 2: Zastupitelstvo schvaluje zvýšení kapacity stávající MŠ Klubíčko o cca 30 dětí
přístavbou ke stávající školce umístěné v č.p. 412 nebo výstavbou samostatného objektu na
pozemku p.č. 81/256 ve vlastnictví Obce Nupaky
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. rozpočtové opatření číslo 1 v roce 2015
Usnesení číslo 3: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce Nupaky č. 1 v roce 2015
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno

4. publikace Nupaky
Nakladatelství MAROLI nabídlo Obci Nupaky vytvoření publikace s pracovním názvem
„Nupaky“. Tato kniha by měla obsahovat celou dostupnou historii Obce Nupaky. Pracovníci
nakladatelství vyhledají v archivech doklady o dění v obci, obec poskytne spolupráci,
fotografie a podklady a informace z nedávné doby a publikaci nakladatelství vytiskne.
Pokud bude objednán náklad v počtu 1 000 kusů, cena jednoho výtisku bude 277,-Kč.
Usnesení číslo 4: zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Vydavatelstvím a
nakladatelstvím MAROLI na zhotovení publikace s pracovním názvem „Nupaky“ a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno

5. oprava hřiště
Multifunkční hřiště v zelené zóně potřebuji zásadní opravu. Je potřeba opravit asfaltový
povrch a povrch překrýt umělým povrchem. Práce zajistí společnost JB Estate, s.r.o, IČO
28672321, konečná cena včetně DPH bude činit 302 923,50 Kč, zahájení prací proběhne
19.4.2015, dokončení za 14 dnů.
Usnesení číslo 5: zastupitelstvo schvaluje opravu multifunkčního hřiště v zelené zóně
dodavatelem JB Estate, s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy, předáním
staveniště a převzetím dokončené akce
Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno

6. smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Společnost ČEZ distribuce předložila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu a smlouvu o právu provést stavbu – vedení VN na
pozemku p.č. 292 ve vlastnictví obce Nupaky v obci a k.ú. Nupaky. Vedení je v délce cca 101
metrů, úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 20 200,-Kč.
Usnesení číslo 6: zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně schváleno

7. smlouva o investičním příspěvku – LIS invest s.r.o
Usnesení číslo 7: zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o investičním příspěvku s Komerční
zónou Nupaky s.r.o. a společností LIS invest s.r.o. Jde o smlouvu o zajištění technické
infrastruktury pro výstavbu investora na pozemcích p.č. 81/407 a 81/404 v k.ú Nupaky a
současně pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
Usnesení číslo 7 bylo jednohlasně schváleno

8. budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení číslo 8: zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti na inženýrské sítě na pozemky p.č 81/210 a 81/211 na výstavbu vedení přípojky
NN na pozemky p.č. 81/940, 81/940 a současně pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
Usnesení číslo 8 bylo jednohlasně schváleno.

9. diskuse

Zapsala: Kateřina Málková

Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát

Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 1.4.2015 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

1. dětský den
2. zvýšení kapacity MŠ „Klubíčko“
3. rozpočtové opatření číslo 1 v roce 2015
4. publikace „Nupaky“
5. oprava hřiště
6. smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
7. smlouva o investičním příspěvku – LIS invest s.r.o
8. budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
9. diskuse

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

