Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 16.02.2013
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)neinvestiční poplatky na žáka ZŠ Deštná
4)zpráva pana starosty z okresního setkání starostů
5)oprava křížků -dotace
6)účet u ČNB
7)místní vyhláška o odpadech 1/2013
8)pozemky pod čističku
9)Směrnice 1/2013 odpisy majetku
10)dotace na práce v lese
11)žádost diakonie Broumov
12)žádost o příspěvek na dopravu p.Míková
13)diskuse,závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY ZŠ DEŠTNÁ
Pan starosta sdělil zastupitelům,že Město Deštná přestává nárokovat neinvest.příspěvky na
žáky od 1.1.2013
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče vzali toto na vědomí.

4) ZPRÁVA Z OKRESNÍHO SETKÁNÍ STAROSTŮ KONANÉHO V JINDŘICHOVĚ
HRADCI 12.2.2013
Pan starosta seznámil zastupitele s programem setkání.(viz příloha č.2)
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče rádi vyslechli aktuality z okresní porady starostů a vzali toto na
vědomí.

5)OPRAVA KŘÍŽKŮ
Pan starosta seznámil zastupitele s tím,že je možné požádat dotaci na opravu obecních
křížků,které jsou ve špatném stavu.Navrhl proto,že se pokusí o dotaci požádat.Toto navrhl i
ke schválení zastupitelům.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče souhlasí s požádám dotace na opravu křížků.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.5bylo schváleno.
6)ÚČET U ČNB
Účetní obce požádala zastupitele o schválení účtu u ČNB.Novela zákona 218/2000 Sb.o
rozpočtových pravidlech,účinná od počátku roku 2013 přináší obcím povinnost zřízení účtu u
ČNB v případě příjmu dotací(příspěvek na výkon státní správy,dotace na volby).

Návrh usnesení č 6:
Zastupitelstvo navrhuje účet u ČNB zřídit do 31.3.2013 a pověřuje tímto starostu a účetní.

Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

7)VYHLÁŠKA O ODPADECH 1/2013
Pan starosta navrhl zastupitelům schválit vyhlášku 1/2013,která obsahuje kalkulaci nákladů na
odpady z roku 2012.(podíl obce,podíl občanů)

Návrh usnesení č 7:
Zastupitelé navrhují schválit vyhlášku 1/2013.(příloha č.3)
Výsledek hlasování:PRO5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 7 bylo schváleno.

8)POZEMKY POD ČISTIČKU OV
Zastupitel Jan Petřík seznámil vedení obce o nutnosti kontaktovat ještě dva majitele pozemků
pod stávající čističkou a obeslat je se zájmem obce o odkup těchto pozemků.Jedná se o
p.Hanzlovou a p.Lapáčka.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelé navrhují odkup pozemků za cenu 25840,-.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.8 bylo schváleno.
9)SMĚRNICE O ODPISOVÁNÍ MAJETKU OBCE DRUNČE
Návrh usnesení č 9:
Zastupitelé navrhují schválit Směrnici o odepisování majetku obce Drunče 1/2013.
(příloha č.4)
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 9 bylo schváleno.
10)DOTACE NA PRÁCE V LESE
Pan starosta informoval zastupitele o možnosti získat dotace na práce v lese.
Navrhuje zastupitelům o tuto dotaci požádat.

Návrh usnesení č.10:
Zastupitelé pověřují starostu a účetní o zrealizování žádosti o dotace na práce v lese.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.10 bylo schváleno.

11)ŽÁDOST DIAKONIE BROUMOV O SBÍRKU OŠACENÍ(příloha č.5)
Výsledek hlasování :PRO 0.PROTI 5.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.11 nebylo schváleno.(Sbírka se koná v Deštné,kam občané šatstvo vozí.)

12)ŽÁDOST PROVOZOVATELKY MÍSTNÍHO OBCHODU O PŘÍSPĚVEK NA
DOPRAVU.

Pan starosta byl osloven p.Míkovou o příspěvek na dopravu zboží do místního obchůdku.
V rámci zachování obchůdku přispívá obec každý rok 6 tisíc korun,aby si mohli i starší
občané nakoupit základní potraviny.(darovací smlouva příloha č.6)

Návrh usnesení č.12:
Zastupitelé navrhují příspěvek schválit.
Výsledek hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.12bylo schváleno.

13)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)zápis z porady starostů JH
3)Vyhláška o odpadech 1/2013
4)Směrnice o odpisování majetku 1/2013-02-22
5)žádost diakonie Broumov
6)darovací smlouva na příspěvek na dopravu

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Jan Petřík

dne 16.2.2013
Ověřovatel:Jiří Skůpa

dne 16.2.2013

Starosta obce Drunče dne 16.2.2013
Razítko obce

