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ze za edání výboru družení obcí pro plynofikaci se .idlem e 'křípově akr. Prostějov
konané dne 24.5.2011 17:00 hodin na obecním úřadě ve křípově.

Přítomni: Ing. Grepl 'tani la .Kadlec Miroslav. Kaláb Josef, Krcjčíř áclav. Šustr Miro lav

Ověřovatelé zápi u: p. Kadlec. p. - ustr

Program jednání: I. Zahájení a volba ověřovatclu zápisu
2. eznámení zprávou o přezkoumání ho 'podaření družení za rok 20 10
3. ch álení ná rhu zá ěrečného účtu druž ní za r k 20 IO
4, ávrh a chválení ukončení činnosti svazku - dohodou. dle. tanov.

zaslání k projednání do zastupitclstev obcí křípov a - ubíř ke
schválení na v ř jn 'ch za edání .

5. Rozdělení majetku dle v 'počtu pro jednotlivé obce v %. návrh dělení
zů tatku na běžném účtě druž ní 50rO

6. Za lání ná rhu na ukončení vazku družení obcí pro pl. nofikaei se
ídlem e křípově ne centrální regi tr a jeho zveřejnění

7. Zaslání ná rhu na ukončení vazku družení obcí pro pl. nofikaci e
ídlem ve křípově na odb r trategického rozvoje Olomouckého kraje

8. Vyřazení dlouhodobý nehmotný majetek
9. Převod majetku na ob e
9. Disku e, usne ení a závěr

Předložen)' program za edání výboru družení obcí pro pl) nofikaci byl schválen všemi členy
bez připomínek.

1. Zasedání zahájil a řídil před eda družení Ing. Grepl Stani la .za overo atele zápi LI

b li tano eni: p. Kadlec a p. v U tr pro ~ proti O zdržel O

2. Před eda družení předne I přítomn 'm či nůrn zprávu V)I ledku př zkoumání
hospodaření družení obcí pro plynofikaci e ídlem e křípo ě za rok 20 IO a
zároveň člen eznámil návrhem zá ěr čného účtu družení za rok 2010

3. Po projednání závěrečného účtu družení obcí pro pl nofikaci se sídlem ve křípově
za rok 2010 a zprávy o vý ledku přezkoumání ho p dař ní za rok 2010 vyjádřili
všichni členové souhla celoročním ho podařením bez ýhrad.

4. Před eda družení předne I přítomn .m ná rh a ch álení ukon -ení činnosti vazku
'družení obcí pro plynofikaci e ídlem e křípo ě - dohodou. dle tanov zaslání k
projednání do za tupitel te obcí křípova ubířo k ch álení na eř jn .ch
za edání. rčení likvidátora před eda družení Ing. Grepl tani lav



5. Předseda družení přednesl přítomným návrh a schválení rozdělení majetku dle
výpočtu pro jednotlivé obce \" %. návrh dělení zůstatku na běžném účtě sdružení
~0/50

6. Předseda družení přednesl přítomným zaslání návrhu na ukončení azku družení
obcí pro plynofikaci se ídlem e křípově na centrální r gi tr ajeho zveřejn ní

7. Před eda družení předne I přítomn 'm za lání ná rhu na ukonč ní svazku družení
obcí pro plynofikaci s sídlem e křípové na odbor trategického rozvoje
Olomouckého kraje

8. Předseda družení předn I přítomným návrh a schválení vyřazení dlouhodobého
nehmotného majetku ve výši 5 604.- Kč ( program do p čítače) k datu ukončení
činno ti vazku

9. Předseda družení navrhl ke chválení převod maj tku na obce darovací smlouvou
jednotlivým obcí - křipov Š ubíř v

10. Di kuse: není

U E E

I. Po projednání závěrečného účtu družení obcí pro plynofikaci ídlem ve křípově za rok
2010 a zprávy o výsledku přezkoumání ho podaření za rok 2010 vyjádřili všichni členové
souhla s celoročním ho podařením bez výhrad.

pro 5 proti O zdržel O

J chválení ukončení činnosti vazku družení pro plynofikaci e _ídlem ~e křípově-
dohodou, dle stanov za lání k projednání do za tupitel tev obcí křípova ubířo ke
sch álení na veřejných zasedání. Likvidátorern b. I určen před eda sdružení Ing. Grepl
. tani lav

pro 5 proti O zdržel O

3. ch álení rozdělení majetku dle výpočtu pro jednotlivé obce, křípov - při aděč TL.
rozvody po obci v hodnotě 5 591 48,66 tj. ~3,62%, v ubířov - přivaděč TL. rozvody v obci
ubířo , TL přivaděč hobyně a rozvod v obci hobyně v hodnotě 4 836 900,- Kč tj .

.+6.38%. ná rh dělení zů tatku na běžném účtě družení 50/50 konečného zů tatku při
ukončení činnosti svazku obcí pro plynofikaci. Vyrovnání z FŽP - protokol o vyrovnání ze
dne '.'.2011 e výši 112800,- Kč rozdělit % a to obec křípov 53,62% v čá tce 60 483.- Kč
a obci v ubířov ve výši 46,38% v částce 52 317,- Kč, tzn. obci křípo náleží rozdíl 8166.--
Kč ( z toho již byla pro edena úhrada zá ěr čného hodnocení e ýši 105 00.--. kdj obce
uhradí každá polovinu nákladů).

pro 5 proti O zdrželO

4. chválení za lání ná rhu na ukončení vazku : druž ní bcí pro plynofikaci e .ídlem ve
křípo ě na centrální regi tr ajeh zveřejn ní

pro 5 I roti O zdržel O



S. chválení za lání návrhu na ukončení vazku druzení obcí pro plynofikaci e ídlem ve
křípo ě na odbor trategick 'ho roz oje 01 m uckého kraje

pro 5 pr ti O zdržel O

6. ch álení řazení dlouhod bého n hm tn 'ho majetku e vý i 5 604.- Kč ( účetní
pr gram) při ukončení činnosti azku.

pro proti O zdržel O

7. chválení pře od majetku na obc kříp . ubíř daro ací smlouvou jednotlivým
obcím. dle b du u ne ení č.3

pro 5 proti O zdržel O

Zápi b I hla itě přečten a pod pán.
chůzi ukončil př d da druž ní a p d k val všem přítomn 'm za úča t.

Zap al: Ing. Grepl tani la ~~ .
/ I /
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Miro lav Ll tr V.-:':'~~~..

Podpis přítomn 'ch na jednání za edání 'boru azku bcí pro plynofikaci e sídlem
ve křípo ě :

Kaláb Jo f:

Krejčíř Václa

LItr Miro la


