Z Á P I S č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 8. 12. 2010 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Zedník, Hnát, Gilík
1. SHA a.s. – ţádost o povolení VHP
Zastupitelstvo souhlasí s provozem VHP v restauraci U Dřevorubce.
2. Svoz komunálního odpadu pro r. 2011
Platby za svoz komunálního odpadu zůstávají ve stejné cenové relaci jako v r. 2010:
120 l
120 l
240 l
240 l
1100 l
1100 l

1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů

2.100,- Kč
1.500,- Kč
3.300,- Kč
1.900,- Kč
13.700,- Kč
9.500,- Kč

3. MŠ – pí. Stárová – dodaný přehled docházky dětí za 11/10
Zastupitelstvo bere na vědomí přehled docházky za 11/10.
4. Ţádost p. Březiny – o souhlas s postříkáním travnaté plochy pod terasou, vytvoření
kluziště
Zastupitelstvo nesouhlasí s postříkáním travnaté plochy pod terasou za
účelem vytvoření kluziště u hlavní komunikace.
5. Převzetí komunikací od firmy Canaba
Podmínkou převzetí komunikací od firmy Canaba, v lokalitě Nupaky jih, bude
studie dopravního zklidnění této komunikace včetně její realizace.
6. Poplatek za psy
Poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v r. 2010 t.j. 200,- Kč za prvního a 300,Kč za každého dalšího psa.
7. Firma Canaba – ţádost o souhlas s dělením a scelením pozemků v k.ú. Nupaky -

obytná zóna Nupaky - jih - III. etapa - bytové domy 14, 15, 16, 17, 22 a 23
Zastupitelstvo souhlasí s předloženou studií dělení a scelení pozemků v k.ú. Nupaky obytná zóna Nupaky - jih - III. etapa - bytové domy 14, 15, 16, 17, 22 a 23, za
předpokladu dodržení veškerých regulativ Územního plánu obce Nupaky.

V Nupakách dne 13. prosince 2010
Zapsal: Ing. Václav Řezáč
Ověřil:
JUDr. Hnát

