Z Á P I S č. 33
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 7.12. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Mráz, Gilík, Hnát, Kabeláč, Vačkář
Přítomno je 7 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 30.11. 2011 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing. Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz

1. p. Stibal zastoupený pí. Šafránkovou – žádost o vyjádření ke stavbě vrtané studny
na pozemku p.č. 257/8
pí. Šafránková předkládá projektovou dokumentaci pro stavbu vrtané studny. Studna
bude použit při stavbě RD a následně jako užitková studna pro zalévání zahrady.
2. Setkání pod vánočním stromem
Dne 18. 12. 2011 v 16.00 hod se uskuteční 3. setkání pod vánočním stromem. Zpívání
vánočních koled zajistí sl. Počtová a děti z MŠ Klubíčko. Občerstvení zajistí obec
Nupaky.
3. Sazby poplatku za svoz komunálního odpadu platné pro rok 2012
Sazby poplatku za svoz komunálního odpadu na území obce Nupaky jsou pro rok
2012 následující:
1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů

2.300,- Kč
1.700,- Kč
3.600,- Kč
2.100,- Kč
15.000,- Kč
10.500,- Kč

Známka pro jednorázový svoz
pytel „A.S.A“ pro jednorázový svoz

60,- Kč
60,- Kč

110 l a 120 l
110 l a 120 l
240 l
240 l
1100 l
1100 l

4. Ing. Míka
Ing. Roman Míka, trvale bytem Nupaky 290, požádal obec Nupaky o prodej pozemku
81/872 o výměře 18m2, který vznikl oddělením od pozemku 81/45 a který sousedí
s jeho zahradou. Na celém pozemku je zámková dlažba o tloušťce 80 mm.
5. Usnesení
a) Zastupitelstvo schvaluje výstavbu vrtané studny na pozemku p.č. 257/8
b) Zastupitelstvo schvaluje pořádání 3. setkání pod vánočním stromem dne 18.12.
2011

c) Zastupitelstvo schvaluje sazby poplatku za svoz komunálního odpadu platné pro
rok 2012
d) Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 81/872 o výměře 18 m2, včetně zámkové
dlažby na něm, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem
č. 3662/91/2011, vypracovaným p. Pavlem Šebkem, ve výši 71.854,- Kč.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Zapsal: Ing. Václav Řezáč
Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát

František Mráz

