Z Á P I S č. 40
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 6. 6. 2012 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Hnát, Mráz, Kabeláč
přítomno je 5 zastupitelů z celkového počtu 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu ze dne 2. 5. 2012 - bez výhrad
Zapisovatel: Ing Václav Řezáč, ověřovatelé zápisu, JUDr. Jaroslav Hnát, František Hnát
Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. Závěrečný účet za rok 2011
2. Rozšíření školky do prostoru bytové jednotky
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. Závěrečný účet za rok 2012
Usnesení číslo 1:
Zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok
2011 vč. Zprávy Krajského úřadu středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato
opatření:
- obec opatří listiny, které osvědčují právní úkon doložkou potvrzující platnost prévního
úkonu ve smyslu zákona - termín září 2012
- obec opraví účtování o krátkodobých pohledávkách, zavede podrobnou evidenci poplatků termín září 2012
- obec opraví označení inventarizačních položek, označí jednotlivé položky inventarizačním
identifikátorem - termín září 2012
- obec vyčlení majetek zatížený věcným břemenem, zástavním právem - k tomuto účelu užije
anylytické členění - termín září 2012
- obec provede ocenění pozemků - lesní pozemky, pozemky dle výpisu z K.N. - které chybí v
inventurním seznamu 2011 - termín září 2012
- chyby v proúčtování inventurních rozdílů budou opraveny opravnými doklady, účezní chyby
budou napraveny v průběhu roku 2012 pokud to bude možné - termín září 2012
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
2. Zvýšení kapacity školky - rozšíření prostor
Vzhledem k tomu, že v Nupakách i okolních obcích je trvalý nedostatek míst v mateřských
školách, je třeba zvýšit kapacitu MŠ Klubíčko. Vhodným řešením je použít sousední byt,
který je ve vlastnictví obce Nupaky. Podmínkou je kapacitu zvýšit maximálně při
minimálních finančních nákladech.

Je třeba jednat s firmou CANABA, které bytový dům realizovala, a projektovou dokumentaci,
veškerá povolení, dodání stavby a kolaudaci zajistit s jejich svolením. Dále je třeba veškeré
práce konzultovat a zajistit souhlas Sdružení vlastníků bytových jednotek v čp. 412.
Usnesení číslo 2: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním s firmou CANABA a
Sdružením vlastníků bytových jednotek, získáním veškerých souhlasů. Rozšířená MŠ
Klubíčko by měla začít pracovat cca od 1. 1. 2013.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno.

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

