OBEC KLOPINA,

okres Šumperk

Klopina č.p. 1 16, 78g 73 Úsov, tel.1fax.: 583435180
lčo zozll5, č.ú.972584110100

z

Zápis

ustavujícího zaseděni Zastupitelstva obce Klopina,
konaného dne 10.1L.2aL4, v 16,00 hod. v zasedaci místnosti
obecního úřadu v Klopině
1,

Přítomni : Drlík Josef, Drlik Karel, Hýbl Miroslav, Panajotov Miloš,Ing. PospíšilJosef,

Roman, Mgr. Václavíkov á Iv eta, Ing. Vachutková
Jana a dosavadní starosta obce saksa Jan

Ing. Šemberová Jana,Urbášek

1. Zasedrání zahájil

a

řídil dosavadní starosta obce Jan Saksa.

Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.

2. složeníslibu zasfuoitele obce klopina
Předsedající infornroval přítomné,že zvolený kandidát Ing.Brázda Jiří, písemně odstoupil,
jako první náhradník je Ing.Josef Pospíšil,který je místo něj přítomen.
Ing. Vachutková Jana přečetla slib, jednotliví zastupitelé slib úsfirě i písemně ztvrdili.

3. Určeníověřovatelů. zapisovatele a náwhové komise.
Předsedající předložil návrh na ověřovatele zápisu a usnesení - Drlík Karel a Urbášek Roman,
zapisovatele - Hýbl Miroslav, návrhovou komisi - předseda Drlík Josef, člen Panajotov Miloš
Schváleno: pro9

proti 0

zdržel se 0

4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
Předsedající předložil návrh proglamu, kteqf byl součástípozvánky předané členům
zastupitelstva a doplnil ho o body
- zřizení komise v,.ýstavby a životního prostředí a komise kulturní,
školskáapéčeomládež
a) volba předsedy Komise výstavby a životního prostředí
b) volba předsedy Komise kulturní, školská a péčeo mláďež
odměnáchzavýkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

- Rozhodnutí o

Schváleno: pro

9

proti

0

zdržel se 0

5. Určenífunkcí. které budou v.vkonávat členovézastupitelstva iako dlouhodobě uvolnění.
Předsedající předložil návrh, aby funkce starosty obce Klopina byla vykonávána jako
dlouhodobě uvolněná, ve smyslu § 71 zákona o obcích.
protinávrh- není
proti 0
zdržel se 0
Schváleno: pro 9

6. Předsedající předložil náwh, aby funkce místostarosty obce Klopina byla vy,konávána jako
dlouhodobě neuvolněná.
protinávrh- není
Schváleno: pro 9

proti

0

zdrželse}

7. Určenízpůsobu volby starosty a místostarostv.
Předsedající podal informaci, že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, volí se starosta
a místostarosta veřejně hlasováním. Návrh na veřejné hlasování.
Protinávrh - není.
proti 0
Schváleno: pro 9
zdržel se 0
8. Volba staroslv obce Klopina
Zastupitel, Miroslav Hýbl podal návrh na funkci starosty obce Ing. Janu Vachutkovou,
Dalšínávrh není
Schváleno: pro

7

proti

0

zdrželse2
Ing. PospíšilJosef

Mgr. Václavíková Iveta
Starostkou obce zvolena Ing. Jana Vachutková

9. Volba počtu místostarostů.

Starostka předložila návrh, aby zastupitelé volili jednoho místostarostu.
protinávrh není
Schváleno: pro

1

9

proti

0

zdtžel se 0

0.Volba místostarosty obce Klopina
Starostka nawhla na funkci místostarosty Miroslava Hýbla
Dalšínávrhy nejsou

Schváleno: pro

7

proti

0

zdrželse?
Ing. PospíšilJosef

Mgr. Václavíková Iveta
Místostarostou obce zvolen Miroslav Hýbl.
11,Zřízení ťrnančníhoa kontrolního qiboru
Starostka předložila návrh na zŤizení ťrnančníhoa kontrolního qýboru.
proti 0
zdržel se 0
Schváleno: pro 9
2.Volba předsedy finančníhov.ýboru,
Starostka navrhla na funkci předsedy ťrnančníhoqýboru Ing. Janu Šemberovou.
Druhý návrh není
Hlasování o lng.Janě Šemberové.
proti 0
zdrželse2
Schváleno: pro 7
lng. PospíšilJosef
Mgr. Václavíková lveta
1 3.Volba předsedy kontrolního v,ýboru.
Starostka navrhla na funkci předsedy kontrolního qfboru Miloše Panajotovova.
Druhý návrh není
Hlasování o Miloši Panajotovovi.
proti 0
Schváleno: pro 7
zďrže|se2
Ing. PospíšilJosef
Mgr. Václavíková Iveta

1

14.Zřízení komise ťstavby a životního prostředí a komise kulturní.školstvía péčeo mládež
Jsou zřizovány jako komise rady nebo kde není tak starosty obce.
proti 0
zdržel se 0
Schváleno: pro 9
15.

Volba předsedy komise qýstavby.
Starostka navrhla na funkci předsedy komise v,ýstavby Romana Urbáška.
Druhý návrh není.
Hlasování o Romanu urbáškovi
proti 0
Schváleno: pro 7
zdrželse2
Ing, PospíšilJosef
Mgr. Václavíková Iveta

16.

Volba předsedy komise kulturní.
Starostka navrhla na funkci předsedy komise kulturní Josefa Drlíka.
Druhý návrh není
Hlasování o Josefu Drlíkovi.
proti 0
Schváleno: pro 7
zďtžel se 2
lng. PospíšilJosef
Mgr. Václavíková Iveta

17.Rozhodnutí o odměnách za qíkon funkce neuvolněných členůzastupitelstva
obce dle §72 zr{kona o obcích.
Starostka předložila náwh, aby odměny za qýkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce Klopina byly vypláceny v souladu s §72 zrákona o obcích a
a k nařízenivlády ě.37/2003 Sb. následovně.
Místostarosta 7.000,-Kč, předsedové výboru 900,-Kč, předsedové komisí 500,-Kč,
Člen zastupitelswa 350,-Kč.
Nárok vzníká dnem přijetí usnesení z tohoto zastupitelswa.
proti 0
Schváleno: pro 9
zdržel se 0

Diskuze
Ing. Brázda- vzhledem k tomu, že je budova na hřišti obecní, chtěl bych předat starost o tuto
budovu někomu jinému, tak bych chtěl vědět komu?
Odpověď starostky - do konce měsíce listopadu, zajistíme osobu, které budete moci předat
tuto budow

18.

Jednání zastupitelswa bylo ukončeno

v

hodin

16:20

Po ukončenizasedáni, bylo zjištěno, že prvním náhradníkem zalng.Brindu, jep. ZboíLl, vznesli
jsme dotaz na dosavadního starosfu p. Saksu, a ten nám, řekl, že to tak není, po prověření ve
výsledkové listině jsme ho přesvědčili o opaku, zde je napsáno, že prvním náhradníkem je p.
Zboíi|, ten se do dne ustavujíciho zasedání zastupitelstvanevzdal svého mandátu. Na příštím
zasedáni zastupitelstva tento omyl napravíme.
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