Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013

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. Jiřího Šimečka a p. Jana Petříka
Jako zapisovatele p. Hanu Turkovou.

Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p. Šimečka a p. J. Petříka, 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)schválení ROZPOČTU NA ROK 2014
4)rozpočtové změny č3
5)požadavky na věcné ceny pro organizace na spol.akce
6)nabídka zhotovení plánu veřejných zakázek
7)sponzorský dar MŠ na vánoční dárky
8)žádost o dotace na kříže
9)dotace na veřejnou zeleň
10)žádost o koupi rybníka
11)výměna pozemků (žádost p. Petříka)
12)příkaz k inventarizaci majetku,jmenování inventarizační komise
13)občerstvení k ukončení roku 2012,poděkování panem starostou
14)diskuse a závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.

3)SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE DRUNČE NA ROK 2014

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu na rok 2014 a proto navrhují schválit
Rozpočet obce Drunče na rok 2013 jako vyrovnaný.Příjmy a výdaje ve stejné výši 1.098 700,korun. (příloha č.2)

NÁVRH USNESENÍ Č 3.

Zastupitelé obce Drunče doporučují schválit rozpočet Obce Drunče v předloženém znění a to
takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši

1 098 700,-korun

Běžné výdaje ve výši

1 017 000,-korun

Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

81 700,- korun
1 098 700,- korun

Výsledek hlasování:PRO 5,PROTI 0,ZDRŽEL SE 0.

3)Usnesení č 3 bylo schváleno bez výhrad.

4)ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č 3

Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami,které vypracovala účetní
obce.(příloha č.3)

Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje rozpočtové změny č.3 a pověřuje účetní k zapracování
změn do účetnictví obce.

Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0

Usnesení č.4bylo schváleno.

5) ŽÁDOSTI ORGANIZACÍ O VĚCNÉ CENY

Pan starosta seznámil zastupitele s problémem,který vyvstal s pořádáním různých kulturních
akcí okolních organizací,jejichž zástupci přichází s požadavky na věcné ceny do tombol a
soutěží

Návrh usnesení č.5:
Zastupitelé obce Drunče souhlasí s tím,že budou darovat věcné ceny,ale pouze v omezeném
množství a rozhodnutí bude na panu starostovi,komu a kdy se nějaká cena daruje.Tím ho
pověřují,aby toto vždy pečlivě zvážil.

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

6)PLÁN VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Pan starosta byl osloven Bc. Karlem Linhartem s nabídkou vyhotovení plánu zakázek.

Návrh usnesení č.6

Zastupitelé navrhují odložit na příští zasedání.Pověřují p. Petříka prověřit okolnosti potřeby
zhotovení plánu v.zakázek.

Usnesení č:6
Odloženo.

7)sponzorský dar MŠ DEŠTNÁ

Jako každý rok oslovila p. ředitelka MŠ pana starostu o dar na dárky pro děti.

Návrh usnesení č:7

Zastupitelé navrhují částku 1 000,-korun.

PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

Usnesení č.7 bylo přijato.

8)ŽÁDOST O DOTACE NA KŘÍŽE

Pan starosta navrhl zastupitelům znovu podat žádost na opravu křížků,která nám byla v roce
2013 zamítnuta.

Návrh usnesení č 8:
Zastupitelé navrhují žádost o dotaci podat.

PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

Usnesení č.8 bylo přijato.

9)DOTACE NA VEŘEJNOU ZELEŇ

Zároveň navrhuje p. starosta podat žádost o dotaci na revitalizaci a údržbu zeleně v obci.
Dotace bude čerpána z Programu obnovy venkova.

Návrh usnesení č 9:
Zastupitelé navrhují žádost o dotaci podat.

PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

Usnesení č.9 bylo přijato.

10)ŽÁDOST O KOUPI RYBNÍKA

Pan Roman Skůpa požádal zastupitelstvo Obce Drunče o možnost koupě obecního rybníka

Návrh usnesení č.10:
Zastupitelé souhlasí a navrhují prodejní cenu rybníka na 25 000,-korun.(viz. Záměr obcepříloha č.4)

PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0

Usnesení č.10 bylo přijato

11)VÝMĚNA POZEMKŮ

Pan Petřík upřesnil o jaké pozemky se jedná (jednáno již na zastupitelstvu 1.11.2013).(příloha
č.5)

Návrh usnesení č.11:

Zastupitelé navrhují schválit výměnu pozemků.

PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0

Usnesení č 11 bylo přijato.

12)PŘÍKAZ K INVENTARIZACI MAJETKU A JMENOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍ
KOMISE

Pan starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku a jmenoval inventarizační komisi.
(příloha5,příloha 6)

13)OBČERSTVENÍ A PODĚKOVÁNÍ ZA ČINNOST V ROCE 2013

Poté pan starosta poděkoval všem zúčastněným za činnost v roce 2013,popřál hodně a hodně
zdraví a štěstí jak v pracovním,tak i v osobních životech.

14)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.

Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)Rozpočet obce Drunče na rok 2014
3)rozpočtové změny č 3
4)záměr prodeje rybníka,žádost p.Skůpy
5)pozemky na výměnu mezi obcí a p.Petříkem
6)příkaz k inventarizaci
7)jmenování inventarizační komise

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Turková

Ověřovatel:Jiří Šimeček dne13.12.2013

Ověřovatel:Jan Petřík dne 13.12.2013

Starosta obce Drunče dne 13.12.2013

Razítko obce

