Z Á P I S č. 30
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 26.10. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Mráz, Gilík, Hnát, Vačkář, Zedník, Dachovský
Přítomno je 8 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Hosté: Ing Polonský
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 19.10 2011 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing. Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz

1. Ing. Polonský – informace o platbách
Ing. Polonský zastupitelstvo informoval o průběhu výstavby a provozování sítí
kanalizací a vodovodu v KÚ Nupaky.
Ing. Polonský má s obcí Nupaky od 5.3. 1997 podepsanou Smlouvu o spolupráci,
která byla upravena Dodatkem č. 1, ze dne 31.8. 2001. Z této smlouvy plynou
vzájemné závazky. V poslední době se rozvoj Komerční zóny v KÚ Nupaky
zastavil.
Ing. Polonský navrhuje podpis Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci ze dne 5.3.
1997, kterým by se uspořádaly dosavadní vzájemné vztahy a definovala další
spolupráce.
2. Revokace usnesení ze dne 24.11. 2010 – platy neuvolněných zastupitelů
Doplnění: s platností od 1.11. 2010 se dle nařízení vlády 37/2003 Sb. v platném
znění stanovují odměny neuvolněných členů zastupitelstva následovně:
starosta
14.869,- Kč
místostarosta
13.329,- Kč
člen zastupitelstva
1.121,- Kč

3. Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů + odměny komisí
S platností od 1. 11. 2011 se dle nařízení vlády 37/2003 Sb. v platném znění
stanovují odměny neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí následovně:
starosta
15.262,- Kč
místostarosta
13.802,- Kč
člen zastupitelstva
1.485,- Kč
předseda finanční komise
792,- Kč
předseda kontrolní komise
792,- Kč

4. Usnesení:
a) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ing. Polonského o výstavbě a
provozování sítí kanalizaci a vodovodu v Nupakách. Pověřuje starostu
jednáním a přípravou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 5.3. 1997.
b) Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení ze dne 24.11. 2010 – platy
neuvolněných zastupitelů
c) Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněných zastupitelů s platností od 1.11.
2011
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Zapsal: Ing. Václav Řezáč

Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát

František Mráz

