Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 16.11.2012
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.Vladislavem Skůpou.
Starosta konstatoval,že zasedání je usnášenischopné,neboť jsou přítomni všichni členové
zastupitelstva.(prezenční listina zastupitelstva-příloha č 1).

1)URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE.
Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p.Jana Petříka a p.Jiřího Skůpu.
Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Petříka a p.Skůpu J. zapisovatele
Hanu Turkovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
USNESENÍ Č 1 BYLO SCHVÁLENO.

2)SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASTUPITELSTVA:
Pan starosta seznámil zastupitele s navrženým programem. K programu nebyly vzneseny
námitky.
Návrh usnesení č 2:
Program :
1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)schválení programu zastupitelstva
3)návrh rozpočtu na rok 2013
4)rozpočtové změny č.2
5)stříkačka pro SDH drunče
6)dan z nemovitosti
7)místní vyhláška o odpadech
8)PLÁN OBNOVY VENKOVA NA 2013-2015
9)žádost o příspěvek na Mikulášskou besídku
10)žádost o příspěvek na setkání seniorů
11)diskuse,závěr

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRUNČE NA ROK 2013
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2013.
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2013 a pověřují účetní tento
návrh zveřejnit.(příloha č.2)
Výsledek hlasování:PRO 5,PROTI 0,ZDRŽEL SE 0.

4) ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.2
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami č.2.Jedná se především o volební
dotaci a náklady na volby konané v říjnu 2012.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče schvalují jednohlasně rozpočtové změny č .2 a pověřují účetní
k jejich zaúčtování.(příloha č.3)
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.
5)STŘÍKAČKA PRO SDH DRUNČE.
Pan starosta seznámil zastupitele s tím,že se na něj opět obrátili místní hasiči s žádostí o
možnost příspěvku obce na novou stříkačku.Zdůraznil,že obec je zřizovatel SDH a proto
stříkačku obec zakoupí a zaeviduje do majetku obce.Bude se jednat asi o částku kolem
70 000,-korun.(sedmdesáttisíc korun).Toto navrhl i ke schválení zastupitelům.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče souhlasí s koupí nové stříkačky a zaevidováním do majetku obce.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.5bylo schváleno.
6)DAN Z NEMOVITOSTÍ

Pan starosta navrhl zastupitelům ponechat koeficient pro dan z nemovitosti stejný jako byl
doposud.

Návrh usnesení č 6:
Zastupitelstvo navrhuje dan z nemovitosti ponechat stejnou.
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

7)VYHLÁŠKA O ODPADECH Z ROKU 2010
Pan starosta navrhl zastupitelům neměnit poplatky za likvidaci a svoz komun.odpadu v obci.
Částka na osobu a rekreační objekt je 450,-korun.

Návrh usnesení č 7:
Zastupitelé navrhují schválit ponechání poplatku ve výši 450,-korun.Pověřují účetní zveřejnit
náklady obce na osobu za rok 2011,až bude známo i za rok 2012.
Výsledek hlasování:PRO5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 7 bylo schváleno.

8)MÍSTNÍ PLÁN OBNOVY VENKOVA NA ROK 2013-2015

Pan starosta seznámil zastupitele s novým Místním plánem obnovy venkova na rok 20132015.Zvláště zdůraznil nutnost rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice v roce 2013.
Návrh usnesení č.8.
Zastupitelé navrhují schválit MÍSTNÍ PLÁN OBNOVY VENKOVA NA ROK 2013-2015 a
požádat o dotaci na rekonstrukci fasády hasičské zbrojnice.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE O.
Usnesení č.8 bylo schváleno.

9)ŽÁDOST PANÍ DIDKOVÉ O PŘÍSPĚVEK NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI.
Pan starosta přednesl zastupitelům prosbu vedoucí pohostinství U NÁS v BŘEZINĚ o
příspěvek na nadílku pro děti.Jelikož se nadílky účastní i děti z Drunče,navrhl starosta přispět
částkou 1 000,-(jedentisíc korun).

Návrh usnesení č.9.
Zastupitelé navrhují schválit částku 1 000,-korun jako dar na Mikulášskou nadílku pro děti.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.9 bylo schváleno.

10)ŽÁDOST MěÚ DEŠTNÁ O PŘÍSPĚVEK NA SETKÁNÍ SENIORŮ.
Pana starostu oslovil pan starosta Deštné s prosbou o dar na setkání seniorů.Pan starosta
navrhuje přispět částkou 600-,(šestset korun).
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelé navrhují částku 600,-schválit.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.10 bylo schváleno.

11)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)návrh rozpočtu 2013
3)rozpočtové změny č.2
4)plán obnovy venkova

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Jiří Šimeček dne 16.11.2012
Ověřovatel:Jiří Skůpa

dne 16.11.2012

Starosta obce Drunče dne 16.11.2012
Razítko obce

