Z Á P I S č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4.2.2015 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Kabeláč, Mráz, Míka, Hnát, Gilík, Vačkář, Málková
Přítomno 8 zastupitelů z celkového počtu 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 7.1.2015 – bez výhrad
Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva :
1. nádoba na kovový odpad
2. nové ulice – názvy
3. dodatek č. 6 ke smlouvě ve veřejné linkové dopravě
4. diskuse
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. nádoba na kovový odpad
Usnesení číslo 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění nádoby na kovový odpad ve vymezeném prostoru
v ulici Průběžná
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. nové ulice - názvy
Za Potokem - ulice na pozemku p.č. 64/10 směrem k potoku
K Valu - ulice na pozemku p.č. 81/40
U Školky - ulice bude pokračovat po pozemku p.č. 64/10 až k napojení na ulici K Valu
Usnesení číslo 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje nové názvy ulic
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. dodatek č.6 ke smlouvě o veřejné linkové dopravě
Usnesení číslo 3:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podepsat dodatek číslo 6 ke smlouvě o veřejné
dopravě s firmou ROPID.

Schvaluje uhrazení doplatku ve výši 1 090 000,-Kč za provozování veřejné dopravy v roce
2014
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno
4. diskuse
Nupacké bruslení:
Obecní úřad Nupaky srdečně zve své občany na Zimní stadion Velké Popovice, v termínech:
7.3.2015 (sobota) od 12:00 do 13:45 hod.
28.3.2015 (sobota) od 12:00 do 13:45 hod.
Stadion bude pronajat pouze pro obyvatele Nupak.

Zapsala: Kateřina Málková

Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát

Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 4.2.2015 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

1. nádoba na kovový odpad
2. nové ulice – názvy
3. dodatek č. 6 ke smlouvě ve veřejné linkové dopravě
4. diskuse

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

