Z Á P I S č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 1. 2. 2017 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Míka, Hnát, Gilík, Vačkář, Málková
Přítomno 9 zastupitelů z celkového počtu 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné

Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 4. 1. 2017– bez výhrad

Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva:

1. výplata peněz z notářské úschovy
2. odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
3. Svazek obcí Ladův kraj – plnění rozpočtu k 31. 12. 2016

Program jednání zastupitelstva byl jednohlasně schválen

1. výplata peněz z notářské úschovy

Vzhledem ke splnění podmínek uvedených v článku V. Protokolu o notářské úschově peněz byla
uvolněna první část peněz z této notářské úschovy na účet obce Nupaky

Usnesení číslo 1:
zastupitelstvo bere na vědomí uvolnění fnančních prostředků
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. odměny za výkon funkce členů zastupitelstva

Od 1. ledna 2017 došlo k aktualizaci nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce

členů zastupitelstev, kterou schválila vláda na svém jednání dne 28. listopadu 2016. Dochází k
navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstev územních samosprávných celků o 4% s účinností od 1. ledna 2017.

Usnesení číslo 2:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva obce Nupaky o 4% s účinností od 1. ledna 2017.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno.

3. Svazek obcí Ladův kraj – plnění rozpočtu k 31. 12. 2016

Usnesení číslo 3:
Zastupitelstvo schvaluje plnění rozpočtu Svazku obcí Ladův kraj ke dni 31. 12. 20016
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno

Zapsala: Kateřina Málková
Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát
Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 1. 2. 2017 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

Program zasedání obecního zastupitelstva

:

1. výplata peněz z notářské úschovy
2. odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
3. Svazek obcí Ladův kraj – plnění rozpočtu k 31. 12. 2016

Zasedání zastupitelstva bude zahájeno v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Nupaky

