Z Á P I S č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 23.3. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách

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

1. Sdruţení finančních prostředků
Starosta znovu informoval zastupitelstvo o potřebě sdružení finančních prostředků
s KZ Nupaky, na výstavbu EXIT 8. Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o
sdružení prostředků ve výši 2.300.000,- Kč. Finanční prostředky, včetně úroků budou
obci Nupaky splaceny do roku 2016 KZ Nupaky.
KZ Nupaky bude za finanční prostředky ručit kompletním kruhovým objezdem OK1,
v ceně cca 12 mil.Kč.
2. Dětský den
Do 6.4. 2011 je nutnost rozdělení organizačních úkolů pro realizaci dětského dne.
Termín dětského dne bude stanoven rovněž na jednání zastupitelstva dne 6.4. 2011.
3. Informace Jany Bergerové
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci paní Bergerové, jež by vzhledem k nástupu
do zaměstnání, od příštího školního roku ráda předala vedení dětského klubu Věžička
někomu, kdo by pokračoval v práci s dětmi. Jestliže se nenajde žádný nástupce paní
Bergerové, bude bohužel zřejmě ukončena činnost dětského klubu.
4. Ţádost pana Kukačky, ELEKTRO o stanovisko ke stavbě kabelového vedení kNN,
č.p. 64/29 + smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou kabelového vedení kNN k pozemku p.č. 64/29.
Dále pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném
převodu pozemku p.č. 14/4 na obec Nupaky
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6. SEVERE JEDNA – Oznámení o rozšíření komerčně administrativního areálu
Čestlice
Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením komerčně administrativního areálu Čestlice, dle
předložené PD.
7. Úklid cesty kolem MŠ Klubíčko
Vzhledem k blízkosti stavby a vysoké prašnosti v blízkosti mateřské školy a školní
zahrady, zaurgovat firmu Canaba o zajištění úklidu cesty min. 1x denně kropícím
vozem.

8. Semafor
Zastupitelstvo schválilo přenastavení snímače na 50 km/h + noční vypínání semaforu.
9. Informovat KZ Nupaky
Informovat KZ Nupaky o rozbitých obrubnících vozovky u stavby AUTO OPAT.

V Nupakách dne 28. března 2011
Zapsal: Ing. Václav Řezáč

Ověřil: JUDr. Hnát

