Z Á P I S č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 9.2. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Hnát, Dachovský, Gilík

1. ROPID – fakturace za autobusové linky
Obec bude v roce 2011 doplácet na PID přibližně 370.000,- Kč. Zastupitelstvo se
usneslo nechat udělat studii vytížení autobusu 328 a dle výsledku rozhodne o jeho
ponechání.
2. Majitelé soukromých stavebních pozemků v zastoupení ing. Ditricha – oblast
Nupaky – jih – ţádost o vybudování místních obsluţných komunikací
Zastupitelé posoudili žádost o vybudování místních obslužných komunikací včetně
jejich odvodnění. Obec Nupaky ve svém rozpočtu nemá finance na budování
obslužných komunikací pro nové zástavby RD. Veškeré nové komunikace v obci
Nupaky vždy staví investor objektů pro bydlení.
3. Informace PSVS
Zastupitelstvo obce bere na vědomí úplnou uzavírku silnice III/00311 (podjezd pod
dálnicí – Nupaky – Dobřejovice) od 14.3. 2011 do 20.5. 2011. Důvodem uzavírky
je rozšíření stávající římsy a úprava kanalizace.
4. pí. Zítková a Vavrošová - Praţská plynárenská – Smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene
Věcné břemeno spočívá v uložení části STL plynovodu do části pozemku p.č. 257/2
a 255/5 v k.ú. Nupaky. Zastupitelstvo souhlasí.
5. MŠ Klubíčko- přehled docházky 1/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí přehled docházky 1/2011
6. Ing. Míka – ţádost o odkoupení 3m x 5m části pozemku p.č. 81/45
Zastupitelstvo souhlasí. Obec vyvěsí záměr prodeje, zadá vyměření pozemku
- geometrický plán a zpracování znaleckého posudku.
7. p. Škoch – ţádost o vyjádření – garáţové stání
Zastupitelstvo souhlasí s předloženou studií za předpokladu dodržení zastavěnosti
max. 25%.

8. Ţádosti MUDr. Věchet a p. Tecl – zkušební hydrovrt
Zastupitelstvo bere na vědomí. Oznámení by se mělo poslat na vědomí
i ing. Polonskému.
9. p. Nouzák – oznámení o plánovaných akcích – auto-moto burzy
Zastupitelstvo bere na vědomí.

V Nupakách dne 10.2. 2011
Zapsal: Ing. Václav Řezáč
Ověřil: JUDr. Jaroslav Hnát

