Vydává Obec Klopotovice se sídlem Klopotovice čp. 11, IČ 00288357.
Redakce: Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č. j. E 16862.
Vychází čtvrtletně, náklad 120 výtisků. Toto číslo vychází 15. března
2016 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.

12

Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVI
číslo 1/2016

Z dětského karnevalu

Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřál do nového
roku 2016. Dětem pěkné známky ve škole, těm kdo pracují, ať
je práce těší a těm starším zase více toho zdraví a nám všem
dohromady ať ten čas tak rychle neutíká.
Děkuji za pozornost starosta obce Vladimír Bradík.

V roce 2015 se narodili
Etien Lehký
V roce 2015 zemřeli
Josef Osoha, Marta Osohová, Alois Přehnal, Marie Indráková, Josef Zatloukal,
Vojtěch Soldán
Školní docházku započali
David Démal
Odstěhovali se
David Kaleja, David Kaleja, Denis Kaleja, Karolina Kalejová, Denisa
Siváková, Hana Gondeková, Tereza Gondeková, Andrea Najmonová, Jan
Bradík, Kateřina Hajdová, Martin Oravec, Vladimír Jurda a Leona Jurdová.
Přistěhovali se
Klára Vojtková, František Matela, Radovan Dvořák, Michaela Sadílková
Jubilea občanů v roce 2016
95 let Jindřich Krátký, Věra Paráková
91 let Marie Opršalová, Marie Indráková
90 let Libuše Krátká, Dobromila Mézlová
75 let Jaroslav Vymětal
70 let František Snášel, Naděžda Návratová, Jana Lukášová, Eva Benešová
65 let Ladislav Čuba, Jaroslava Humpová
60 let Viera Prachařová, Jaroslav Lehký, Vladimír Bradík, Ladislav Vyvážil,
Bohumil Špaček
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Kluziště

Už v padesátých letech minulého století jsme se učili bruslit na tomto místě. Od jara
do podzimu zde pěstovali brambory, řepu a zeleninu Nesvadbíkovi a Steigerovi. Po
sklizení, pan František Nesvadbík políčko srovnal, a to byl signál pro nás tehdy mladé
(většinou svazáky a pionýry) k tomu, že se budou dělat hrázky. V sobotu když jsme
přišli ze školy, tak se šlo na brigádu. Ty soboty byly dvě možná tři. Jakmile začalo
mrznout, tak ti starší z nás napouštěli tehdejší kluziště vodou. Tu vodu brali od
zahradníka pana Františka Lehkého. Toto trvalo několik večerů. A tehdy když mrzlo,
tak mrzlo. Ti kluci se nazmrzali opravdu hodně. Zato jsme pak mohli bruslit ne tři dny
jak teď, ale třeba tři týdny v kuse. Tak to probíhalo řadu zim. Také si pamatuji, že zde
bylo osvětlení. Takové nouzové, ale to stačilo na to, aby se dalo bruslit i večer. To zde
zřídil pan Josef Hrdiborský z Hrdibořic. Tehdy nejznámější elektrikář v okolí.
To kluziště je teď mnohem lepší, ale zimy jsou čím dál tím teplejší, a proto se tu
málo bruslí.
Na snímcích jsou Dominik a Tomáš Moukovi.
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Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 23. 10. 2015
Starosta obce přečetl program zasedání. Další dva body k projednání předložil starosta
p. Bradík.
Zastupitelstvo schválilo program 8. zasedání zastupitelstva obce.
Prodej pozemků a sepsání smluv. Proběhlo zaměření pozemku par č. 101/1 a jeho
rozdělení na 4 stejně velké díly.
par č. 101/5
bude prodána: Bukovec Jiří, Nesvadbíková Veronika
par.č. 101/4
Bukovec Miroslav, Kubalíková Lucie
par.č. 101/3
Bukovec Svatopluk, Sadílková Michaela
Prodej pozemku par č. 378/1 část dle zaměření p. Procházka Tomáš, Pospišová
Barbora. Část pozemku podle geometrického plánku manželům Liškovým. Zaměření
bylo provedeno. Záměr prodeje obecního pozemku byl vyvěšen na úřední desce a
v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Pozemek bude prodán v ceně stanovené ve znaleckém posudku.
Zastupitelstvo obce Klopotovice po projednání schválilo prodeje pozemků žadatelům o
odprodej. Sepsání smluv o odprodeji.
Podepsání a odsouhlasení smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE na obecní
pozemky.
Zastupitelstvo schválilo návrh předložené smlouvy o zřízení věcného břemene a
podpis smlouvy.
Předložen ke schválení Návrh rozpočtového opatření č. 7. o přesunu finančních
prostředků.
Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtového opatření a přesun finančních prostředků.
Předložen ke schválení plán inventur za rok 2015. Likvidační komise ve složení, jako
inventurní komise.
Zastupitelstvo schválilo Plán inventur za rok 2015.
Starosta seznámil přítomné ohledně skladování komunálního odpadu a třídění odpadu
v dalších letech. Končí skládka v Němčicích. Založen Spolek odpady olomouckého
kraje z.s., kde by se sdružily obce Olomouckého kraje. Co se nevytřídí v obci, se bude
dotřiďovat. Schválení vstupu do spolku, každá obec má l jeden hlas. Základní sazba
vstupu je dle počtu obyvatel – 1 Kč/občan.
Vstup do spolku je možný jen do konce roku.
Zastupitelstvo schválilo vstup do spolku ,,Odpady Olomouckého kraje z.s. a pověřuje
starostou podáním žádosti o vstup.
Ve 20.00 hod opustil veřejné zasedání p. Oravec.
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Na Obecní úřad byla doručena nabídka manželů Přehnalových na odkup domu č. p. 28
po zesnulém p. Přehnalovi. Odhad ceny nemovitosti je 460 000,00 Kč. Vypracován
odborný posudek na demolici domu. Posudek zpracoval p. Fica. Výsledná cena
demolice je 840 000 Kč.
Zastupitelé pověřují starostu obce k dalšímu jednání o odprodeji, nebo darování
nemovitosti.
Předloženy podklady k žádosti o bezplatný pronájem pozemku par.č. 229/1AVZO
Klopotovice.
Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě na stránkách
obce.
Sepsání smlouvy se zástupcem AVZO Klopotovice.
Zastupitelstvo schválilo bezplatný pronájem pozemku par. č. 229/1 AVZO
Klopotovice a sepsání smlouvy.
Různé:
Oprava cest – místní komunikace . Oslovit A.S.A. PV Prostějov ohledně výše oprav.
Opravy v letošním roce do výše 50 000 Kč.
Požadavek zastupitelů, aby členové zastupitelstva byly na jednání zastupitelstva ve
stavu střízlivém.

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 11. 12. 2015
Starosta obce přečetl program zasedání. Další jeden bod k projednání předložil starosta
p. Bradík.
Zastupitelstvo schválilo program 9. zasedání zastupitelstva obce a ověřovatele zápisu.
Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtu obce Klopotovice na rok 2016 ve
složení podle jednotlivých tříd a paragrafů (příloha č. 1)
Příjmy ve výši
3 329 000 Kč
Výdaje ve výši
3 329 000 Kč
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce u Obecního úřadu a v elektronické podobě na
webových stránkách obce.
Zastupitelstvo schválilo předložený rozpočet na rok 2016
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení Obecně závazná vyhláška obce
Klopotovice č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce u obecního úřadu a webových
stránkách obce.
Zastupitelstvo schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku obce
Klopotovice č. 2/2015
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Dětský karneval
V neděli 21. února odpoledne se sešly rodiče a děti v zasedací místnosti na dětském
karnevalu. Přišlo 22 dětí, rodičů a prarodičů ještě víc.
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Společenská kronika
Babský bál
V sobotu dne 13. února se konal v zasedací místnosti obecního úřadu již tradiční
„Babský bál“. Dostavilo se 52 platících návštěvníků plesu, k tanci a poslechu hráli
muzikanti s názvem kapely DUEL.

Oslava MDŽ

V neděli odpoledne se v zasedací místnosti OÚ konala oslava Mezinárodního dne
žen. Tu si uspořádaly členky ZO ČSŽ. K jejich svátku jim přišel popřát starosta obce
pan Vladimír Bradík.
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Podána na obecní úřad žádost MŠ Ivaň o poskytnutí dotace. Navržena částka ve výši
16 000 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje dotaci MŠ Ivaň ve výši 16 000,00 Kč.
Usnesení č. 4 schváleno
Zastupitelstvu předložil starosta návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, na
kterém se nachází hřbitov. Smlouvu uzavře za obec starosta, s Úřadem pro zastupování
státu.
Zastupitelstvo schválilo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.
Předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 9. přesun finančních prostředků.
Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 9
Na základě informací a událostí okolo dodávek elektrické energie a plynu od
společnosti Energie pod kontrolou. Neoprávněné uzavření smlouvy Energie pod
kontrolou na novou společnost Energie pro a dalších událostí starosta navrhl zrušení
smluvních vztahů z výše jmenovanou společností. Vstoupit v jednání o uzavření
nových smluv na dodávku elektrické energie se společností Amper Market. s.r.
Uzavření nové smlouvy na dodávky plynu s firmou RWE.
Zastupitelstvo schválilo podání výpovědi společnosti Energie pod kontrolou a Energie
pro. Zároveň pověřuje starostu k uzavření nových smluv na dodávku elektrické energie
se společností Amper Market. s.r. a plynu se společností RWE .
Diskuze:
Dotaz p. Floriánové ohledně opravy silnice Klopotovice rozcestí.
Dotaz ohledně provozu místního pohostinství od Nového roku.

Při procházce dne 20. ledna
jsem objevil dům Baby Jagy.
To jsem si myslel, ale byl to
omyl. Prý je to chata
místních partyzánů, snad
žáků základní školy. Ty se
mi tam v těch místech
nepodařilo zastihnout.
My jsme za našich
mladých let kopali bunkry,
holt doba se změnila.
Dovolil jsem i o tom sem dát
zmínku a fotografii.
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Tříkrálová sbírka

V sobotu dne 2. ledna nás navštívili Tři králové. Od čtvrtka 21. ledna bylo možno si
přečíst poděkování za darované peníze na Tříkrálovou sbírku. Občané naší obce na
tuto akci věnovali 5965 Kč.

Obyvatelé naší obce dle věkových kategorií ke dni 31. 12. 2015
Dospělí
235
Dospělí – muži
120
Dospělí – ženy
115
Děti 15 – 18 let
6
Děti 15 – 18 let chlapci
5
Děti 15 – 18 let dívky
1
Děti do 15 let
32
Děti do 15 let chlapci
18
Děti do 15 let dívky
14
Děti 6 – 7 let
6
Děti do 3 let
8
Celkem obyvatel
273
Průměrný věk obyvatel 41 roků
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Vítání občánků
Dne 24. ledna se konalo vítání občánků. Tedy jednoho občánka naší obce
Klopotovic a jednoho prvňáka, který nastoupil 1. září do školy v Tovačově. Nový
občánek se jmenuje Etien Lehký a prvňáček David Démal.
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