Z Á P I S č. 28
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 12.10. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Mráz, Dachovský, Gilík, Hnát, Zedník
Přítomno je 7 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 5.10 2011 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing. Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz

1. Informace o zamýšleném prodeji částí pozemku p.č. 81
Starosta informoval zastupitelstvo o zamýšleném prodeji pozemků p.č. 81/872,
81/873, 81/874, 81/875, 81/876 a 81/877. Tyto pozemky vznikly oddělením
z p.č. 81/45 geometrickým plánem fy. ing. Jan Nedoma č. 472-33/2011. Pozemky
budou prodány přednostně vlastníkům přilehlých nemovitostí (zahrad) minimálně za
tržní cenu stanovenou soudním znalcem.
Zastupitelstvo tímto uveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků.
2. Navrhované názvy ulic
Zastupitelstvo vypracovalo návrhy názvů ulic v obci Nupaky. Názvy budou umístěny
na stránkách obce Nupaky, do konce roku mohou občané podávat protinávrhy
a připomínky. Do konce roku 2011 zastupitelstvo rozhodne o přidělení názvů
jednotlivým ulicím.
3. Informace – Auto Opat
pan Hnát informoval zastupitelstvo o poškození obrubníků na komunikaci a lampy VO
v rámci stavby komerčního objektu Auto Opat. Zastupitelstvo pověřuje starostu
jednáním u fy Auto Opat o zjednání nápravy.
4. Mikulášská besídka
Mikulášská besídka se letošní rok bude pořádat dne 3.12. 2011 od 16.00 hod v Hotelu
U věže. Dětské představení Honza krejčík zajistí divadelní soubor pana Vávry.
Pronájem sálu, dětské představení a nadílku uhradí obec Nupaky.
Současně budou osloveni sponzoři. Rodiče dětí trvale bydlících v Nupakách
si nejpozději 30.11. do 12.00 hod. vyzvednou dárkové poukázky v kanceláři OÚ
Nupaky.
5. Usnesení
a) Zastupitelstvo zveřejňuje zamýšlený prodej pozemků p.č. 81/872, 81/873, 81/874,
81/875, 81/876 a 81/877
b) Zastupitelstvo rozhodlo o zavedení názvů ulic v obci Nupaky. Definitivní názvy
budou přijaty koncem roku 2011
c) Zastupitelstvo bere na vědomí poškození obrubníků a VO u komerčního objektu
Auto Opat

d) Zastupitelstvo schvaluje organizaci a úhradu nákladů spojených s pořádáním
Mikulášské besídky
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Zapsal: Ing. Václav Řezáč
Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát
František Mráz

