Z Á P I S č. 110
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 22. 9. 2010 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Zedník
1. Nabídka firmy Galileo – příprava nového nastavení webových stránek obce
Zastupitelstvo nemá zájem o nabízené služby.
2. Povodňový plán
Povinnost obce, nechat vypracovat povodňový plán, bude zadáno odborné firmě.
3. Firma CANABA – žádost o umístění kontejnerů na tříděný odpad
Zastupitelstvo zajistí pro budoucí obyvatele bytových domů 10 – 13 kontejnery na
komunální odpad (lokalita Nupaky jih).
4. Firma CANABA – žádost o předání a převzetí obslužné komunikace – etapa Nupaky
jih I., II a veřejného osvětlení Nupaky jih I., II.
Zastupitelstvo přebere obslužné komunikace a VO za předpokladu stejných podmínek
jako od společnosti B.S.R..
5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o vyjádření k pozemku
p.č. 14/4
Obec požádá o bezúplatný převod pozemku p.č. 14/4 na Obec Nupaky.
6. p. Gorbik – žádost o výstavbu garáže na pozemku p.č. 65/50
Zastupitelstvo souhlasí s předloženou PD pro výstavbu garáže na pozemku p.č. 65/50
za předpokladu dodržení regulativ ÚOP Nupaky.
7. p. Jaroš – úklid soukromých pozemků
p. Jaroš informoval zastupitelstvo o zdravotním stavu s prosbou o posunutí termínu
pro údržbu svého pozemku.
8. SÚS Kutná hora – majetkové vypořádání pozemků
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 291/2, 291/4, 291/5, 291/11
a 291/12 v k.ú Nupaky z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce. Dále
schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 283/2, 285, 286 a 292 v k.ú. Nupaky
z vlastnictví obce do vlastnictví Středočeského kraje.
9. Dopis p. Bulantseva – hrazení neinvestičních nákladů v MŠ dětí rodičů - cizinců,
kteří mají dlouhodobý pobyt
Obec Nupaky hradí neinvestiční náklady spojené s provozem MŠ v plné výši pouze za
děti, které mají spolu s rodiči v obci trvalý, nikoli dlouhodobý pobyt.

10. Firma MAŠEK ELEKTRO, s.r.o. – žádost o podpis smlouvy pro ČEZ o zřízení
věcného břemene Nupaky – kNN, TS č.p. 81/81/285
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s ČEZ o zřízení věcného břemene
na pozemky p.č. 81/133, 282, 81/286 a 81/287 za předpokladu zajištění úhrady
poplatku 200,-/bm, v budoucí smlouvě o věcném břemenu..

V Nupakách dne 1.10. 2010
Zapsala: Chmelíčková Eva
Ověřil:

