OBEC KLOPINA,

okres šumperk

Klopina č.p. 116, 78g 73 Úsov, tel./fax.: 583435180

lčo lozll5,

č.ú.97z584ll0t00

Zápis

z 2. zasedáni Zastupitelstva obce Klopina,
konaného dne 08.12.20L4, v 17,00 hod. v zasedaci místnosti
obecního úřadu v Klopině

Přítomni : Drlík Karel, Hýbl Miroslav, Panajotov Miloš, ,Urbášek Roman, Mgr. Václavíková
Iveta, Ing. Vachutkov á I ana, Zbořil Martin

Omluveni: Drlík Josef,
L.

Ing.Šemberová Jana

Zasedrání zahájila a řídila starostka obce Jana Vachutková.

Konstatovala,že zasediní bylo řádně svoláno a zveřejněno vyvěšením na úřednídesce
obecního úřadu v Klopině i Veleboři a na elektronické úřednídesce po dobu oď29.lL 8.I2.20L4, vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny všech členůzastupitelsWa obce je
zastupitel§wo usnášení schopné

2. Složení slibu zastupitele obce Klopina
p. Martin Zboíil složil slib zastupitele ústně a písemně ho ztwdil. Po přečteníslibu mu bylo
předano osvědčení.

3. Určeníověřovatelů. zapisovatele

a náwhové komise.
Předsedající předložila návrh na ověřovatele zápisu a usnesení - Drlík Karel a Urbášek
Roman,zapisovatele - Hýbl Miroslav, návrhovou komisi - předseda Panajotov Miloš a ělen
Mgr. Iveta Václavíková

Schváleno: pro7

proti 0

zdržel se 0

4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
Předsedající předložila návrh programu, kteý byl součástí pozvánky předané členům
zastupitelstva a doplnila ho o 6 bodů: zvolení zástupců do MAS Mohelnicko a Mikroregion
Mohelnicko, žádost o příspěvek - Charita ZábŤeh, dodatek ke smlouvě o dílo - FORTEX AGS, žádost o mimořádný příspěvek - MAS Mohelnicko, kalendáře obce a žádost o příspěvek
napořizen| rekonstrukci, opravu požárni techniky
Schváleno: pro

7

proti

a nákup věcného

0

vybavení JSDH.

zdržel se 0

5. Kontrola plnění usnesení z minulého tj, 1 ustavující zasedání zastupitelstva obce

Klopina

0IlI7 zajištění členůqýborů a komisí v minimálním počtu 3.
01/18 píevzeti budovy na hřišti od Ing. Brázdy - budova je TJ Sokola, takže jako obec
nemůžeme převzit budovu, která není v našem majetku a ani za ni nemůžeplatit zálohy na
elektrickou energii bez nějaké smlouvy. Dohodlo se, že Ing. Bránda předá klíčea správcovství
p. Martinu Drlíkovi a než se vlešívlastnické vztahy tak bude platit zálohy na ele. energii TJ
Sokol. Záměr TJ Sokola je převod budovy na Obec.

6. Schválení počtu členůzřízených qíboru a komisí obce Klopina
Předsedající předložila návrh, aby všechny vYbory a komise byli 3 členné,jen komise
kulturní, školství a péčeo mládež 5 členná.
Schváleno: pro

7

7. Schválení členůzřizovaných

proti

0

zdržel se 0

v,ýboru a komisí obce Klooina.

Ze zprávy od předsedlqmě finančníhovýboru: Na členy finančníhoqíboru navrhuje Bc.
Michaelu Neubauerovou a Bc. Michala Míču.
Schváleno: pro

7

proti

0

zdržel se 0

Předseda kontrolního výboru p. Miloš Panajotov na členy tohoto

Krále a MuDr. Zazanl Jehlíkovou.
Schváleno: pro

7

proti

0

ýboru navrhuje lng. Pavla

zdrželse}

Předseda komise qfstavby a životního prostředí p. Roman Urbášek navrhl členy této komise, a
to Václava Stingla a Karla Drlíka.

Schváleno: pro

7

proti

0

zdržel se 0

Zapanapředsedu komise kulturní, školství a peče o mládež p. Josefa Drlíka přečetla předsedající
návrh na členy této komise a to Mgr. Lenka Fréharová, Petra Hýblová, Mgr. Zďeřka Míčová a
Olga Pavlicová.
Schváleno: pro

7

proti

0

zdržel se 0

8. Rozpočtovéprovizorium obce Klopina na rok 2015
Předsedající předložila návrh ke schválení rozpočtovéhoprovizoria obce na rok 20t5, kteqým
se bude

řídit rozpočtovéhospodaření obce do doby schválení rozpočtu obce na rok 2015,

rozpočtovéprovizorium se řídípravidly rozpočtovéhoprovizoria obce tzn. že rozpočet bude
čerpán ve qýši IlI2 rozpočtu roku 2014 na jeden měsíc.

proti 0

Schváleno: pro 7

zdržel se 0

9. lnventarizaci majetku obce Klopina k 31.12.2014

Tak jako každý rok se musí provést inventarizace obecního majetku

k3í,I2,20I4, jedná

se o

provedení inventury na OÚ, KD, MŠa SDH. ZO schvaluje složeníinventarizačníchkomisí.
(viz příloha)
Schváleno: pro
10.

7

proti

0

zdržel se 0

Darovací smlouva Mikroregion a obec
předsedající předložila k projednání a schválení smlouvu o darování vybavení dětského hřiště,
které bylo vybudováno z dotace od mikroregionu, nyní vypršela doba, po kterou bylo toto

hřiště v majetku mikroregionu a proto docháni k vypořádánívztahi dle této smlouvy

Schváleno: pro

7

proti

0

zdržel se 0

11. Smlouva na dopravní obslužnost

Na tento rok se tato smlouvauzavirala

s městem

Mohelnice Od letošníhoroku na rok 2015 se

uzavitá s Olomouc\ým krajem, výše příspěvku je zhrubatřetinová, letos
43 I90,- (počet trvale

Schváleno: pro 7

žíjicichobyvatel*částko schvál
proti 0

eú ZOK)
zdržel se 0

se

jedná o částku

12, Požární ochrana obec Police.

Obec Police se na nás obrátila se žádostío zabezpeěenípožámí ochrany, protože v obci Police
nemají JSDH anivýjezdovou jednotku,která musí b;it zŤizena, proto musi obec uzavřít
smlouvu s jinou qýjezdovou jednotkou. Dohodli jsme se na podmínkách, že obec Police bude
ročně přispívat částkou 25.000,- .
Schváleno: pro

7

proti

13. Rozpočtová změna č.3 obce

0

zdržel se 0

Klopina.

p. Pospíšilovápřečetla navrhovanou rozpočtovou změnu, viz. příloha.
proti
Schváleno: pro
zdržel se 0

7

14.

0

Zvolení zástupců do MAS Mohelnicko a Mikroregion Mohelnicko
Jako zástupce do obou spolků byla navrhnuta starostka obce lng. Jana Vachutková_
Schváleno: pro

7

proti

0

zdržel se 0

15. Žádost o příspěvek na poskytování služby Charita Zábřeh

Charita Zábíeh žádá o finančnípříspěvek na její činnost, loni to bylo ve \.ýši 16.000,- letos
3.000,- Kč, odvíjíse to od počtu poskytnut_fch služeb v našíobci, v Klopině je to u 3 osob a ve
Veleboři u 1 osoby.
Schváleno: pro

7

proti

0

zdržel se 0

dílo FORTEX-AGS. a.s. a Obec Klopina
Ve středu 3.I2,20I4 byla starostka na jednání ve FORTEXU-AGS,a.s. ohledně úvěru a také

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o

ohledně změny smlouvy o dílo. Vzhledem k povětmostním podmínkám, nás žádaji o
prodloužení termínu předrání do 30.4,2015, technologicky to spustí do konce roku, jednalo by
se o nedodělání plotu, fasády apíijezdové cesty.
Jinak vyfakturováno je zatim 5.735.416 bez DPH to dělá 6.939.853 s DPH, podala jsem žádost
o čerpáníúvěru na FORTEX-AGS ve qiši 2.200.000,- úvěr mráme schválený do výše
6.000.000,-.
Projednání tohoto bodu odloženo na dalšízastupitelstvo, uloženo starostce vy,jednat
kompenzac i za umožněníprodloužení termínu,

MAS Mohelnicko
Na VH Ní.AS 2.12.2014 a po odsouhlasení programoqim qiborem bylo rozhodnuto o
mimořádném příspěvku 30 Kč/obyvatele. Tento příspěvek bude použit na dofinancování
rozjetych projektů.

17. Žádost o úhradu mimořádného oříspěvku

V Klopině

se

jedná o částku 18.510,- . Stav obyvatel

Schváleno: pro

7

proti

0

kLL2014

(620*30:18510)
zdržel se 0

18. Kalendráře

Loni prodej za 50,- Kč pro místní obyvatele, pro cizi80,- z prodeje se vrátilo cca 4.500,Letos starostka navrhuje i proto, že budou k odběru v celkem pozdním termínu, aby byly
rozdány zdarma na obydlené č.p. nebo kde bydlí na č.p. více rodin na rodiny. Na příštírok
starostka zrušila předplatné novin a tím se, alespoň část peněz vrátí, protože pŤedplatné činí
asi 5000,-.
Schváleno: pro 7

proti 0

zdržel se 0

19. Žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení. rekonstrukci. opravu požámí technihv a nákup

věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraie na rok 2015
Jedná se o příspěvek na auto pro JSDH s tím, že žádost se podává na Olomouchý kraj do
13.2.2015 obec musí zaplatit 60 Yo ze svého a 40%o můžezískat příspěvek, maximální qýše
příspěvku je 300.000,- . Žádalo by se o 120.000,-. Po proběhlé diskuzi doporučeno zažádat o
200.000,-

proti 0

Schváleno: pro 7

zdržeL se 0

Diskuze
p. Miroslava Kobzová - zvonění v kapli ve Veleboři, ranní zvonění neodpovídá dohodnuté
dobé, žádá nápravu
vstoupíme do jednání s p. Mrázkem ohledně úpravy doby zvonění a do
Odpověď starostky
prostředního okna ve věžičcekaple vložímepolystyren.

-

Drlík - informoval přítomnéo možnosti zřídit posilovnu

nawhl několik variant
umístění,musí dojít k osobnímu jednání a dořešení možného umístění.

p. Martin

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno

v

a

hodin

18:15

Zapsal: Miroslav Hýbl

,'L-

/

[ng. Jana Vachutková

starostka obce

ověřovatelé zápisu
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