OBEC KLOPINA,

okres šumperk

Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, tel./fax.: 583435180

lčo lozll5,

č.ú.972584ll0t00

Usnesení

z 3 . zasedáni Zasilpitelstva obce Klopina,
konaného dne 2.2.2015 v 17,00 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu v Klopině

Zastupitelstvo obce Klopina
VoIí:
03l0I

zapisovatele p. Miroslava Hlýbla, náwhovou komisi p. Drlíka Josefa a p. Miloše

Panajotovova a ověřovatele zápisu p. Martina Zboiila a p. Romana Urbáška.
Schváleno: 7 pro,O proti, 0 zdržel se

§chvaluie:
03/02 program 3. zasedéni zasfupitelstva obce dle pozvánky pro zastupitele doplněného o 2 body
dodatek č. 18 ke smlouvě o zabezpečeníknihovnických a informačníchslužeb mezi
Obcí Klopina a Městem Úsov a stanovy Spolku obcí mikroregionu Mohelnicko
Schváleno: 7 pro,0 proti,0 zdržel se

Bere na vědomí:
03103 Kontrolu plnění usnesení z2. zasedfult zastupitelstva obce
Schváleno: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se

Schvaluie:
03104 Jednací řád zastupitelstva obce Klopina
Schváleno: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se

;,

Schvaluie:

03/05 Obecně záŇaznouv},hlášku ě.ll20l^5

o místnímpoplatku zaptovoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vylživžnia odshaňování komunálních odpadů
obce Klopina.

Schváleno: 7 pto,0 proti,0 zdrže| se

Bere na vědomí:

03/06

7-právu o dílčímpřezkoumání hospodaření obce

Schváleno:

7,

Klopina zarok20l4

pro,0 proti, 0 zdržel se

03/07 Výročnízpráw

o poskytrrutí

informaci dle zik. 106/1999 Sb.

Schváleno: 7 pto,0 proti,0 zdržel se

Schvaluie:
03/08 Rozpočet obce Klopina

na rok 2015

Schváleno: 7 pro,O proti,0 zdržel se

0É.lagDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Intenzifikace ČOV Klopina mezi FORTEX -AGS, a.s. a
Obcí Klopina, s tím, že jako kompenzacezaumožnění posunutí tenrrínu dokončení,kdy
technologicky byla stavba předrána 21.I.2015 bude vybudována areáIovákomunikace
v hodnotě 272.000,-Kě.
Schváleno: 6 pro, 0 proti,

03/10 Dodatek č. 1 ke smlouvě

l zdržel se
o úvěru mezi

FORTEX-AGS,

a.s. a obcí Klopina

Schváleno: 7 pro,O proti,0 zdržel se

03lll

Dodatek č. 18 ke smlouvě o zabezpeěení knihovniclcých a informačních služeb mezi Obci
Klopina a Městem Úsov.
Schváleno: 7 pro,O proti,0 zdržel se

03lL2 Stanovy Spolku obcí Milrroregionu Mohelnicko
Schváleno: 7 pro,O proti,0 zdržel se

Ukládá:
03113 Starostce obce zjistit četnost a cenu vývozu popelnic v okolních obcích
T: do příštíhozastupitelstva

03/14 Starostce obce vznést dotaz na Správu

a

údržbucest ohledně údržbycest mezi obcemi,

T: ihned

aYÉ Starostce

obce ohlídat orbu kolem aleje lip směrem ke hřbitovu,

T: dle prací

iffii
!ffirj

oBEc KLoplNA

116,78973Usov,
\NtY/Klooinatč:00302ř/5

/

ffi

hl

Vachutková
Miroslav Hýbl
Martin
starostka obce
místostarosta obce-zapisovatel

Ing. Jana

*e*Zboťtl, Roman Urbášek

ověřovatelé

Do zápisu o pruběhu zasedání zastupitelstva obce lze nahlédnout na obecním uřadu.

