Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 1.11.2013
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)průběh voleb 25.-26.2013
4)příspěvek na drogově závislé
5)rozpočtové změny č.2
6)nabídka koupě dluhopisů od Komerční banky
7)výsadba stromů od Zahradního centra –cenová nabídka
8)nákup přívěsného vozíku pro hasiče
9)Plasná-výsadba Proutek
10)Příprava rozpočtu na rok 2014
11)žádost o směnu pozemků mezi Obcí Drunče a Mgr.Petříkem
12)revitalizace parku na návsi
13)závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)PRŮBĚH VOLEB V OBCI
Pan starosta seznámil zastupitele s výsledky voleb v obci.Zejména zdůraznil vysokou
procentuelní účast občanů ve volbách.Zúčastnilo se 80% ,což je jedna z největších účastí
v okrese.
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče vzali na vědomí nové a zajímavé informace.

4) PŘÍSPĚVEK NA DROGOVĚ ZÁVISLÉ
Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí přispívat na drogově závislé do centra,kde by
kupovali stříkačky a ost.materiál.Jednalo by se asi o 250,-měsíčně.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče nesouhlasí a zatím toto placení odmítají
Výsledek Hlasování:PRO 0.PROTI 5.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 nebylo schváleno.
5)ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č 2
Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami,které vypracovala účetní
obce.(příloha č.2)
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje rozpočtové změny č.2 a pověřuje účetní k zapracování
změn do účetnictví obce.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.5bylo schváleno.
6)DLUHOPISY KOMERČNÍ BANKA

Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou dluhopisů od KB.Jelikož nejsou žádné volné
peníze (jedná se o budování kanalizace v obci),doporučuje zatím do dluhopisů neinvestovat.
Návrh usnesení č 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí p.starosty a zamítá koupi dluhopisů.
Výsledek Hlasování: PRO 0.PROTI 5.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení číslo 6 nebylo schváleno.
7)VÝSADBA STROMŮ OKOLO SILNICE NA CIHELNU
Zahradní centrum v JH zaslalo kalkulaci na výsadbu za 58157,-korun.Jedná se o výsadbu
stromků okolo celé silnice na cihelnu.(příloha zápisu č.3)
Návrh usnesení č 7:
Zastupitelé schvalují kalkulaci na výsadbu a pověřují p.starostu k jednání se Zahrad.centrem
v JH.
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení číslo 7 bylo schváleno.
8) NÁKUP PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU PRO HASIČE
SDH Drunče požádala pana starostu o peníze na koupi přívěsného vozíku ,na kterém by mohli
přepravovat hasiči stříkačku.Jedná se o 32 170,-korun.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelé navrhují schválit koupi přívěsného vozíku.
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.8 bylo schváleno.
9)PLASNÁ –VÝSADBA PROUTEK
Pan starosta obdržel nabídku od sdružení Proutek na některé manuelní práce týkající se
úpravy veřejného prostranství a úklidu lesa.(příloha č.4)
Návrh usnesení č.9:
Zastupitelé pověřují pana starostu,aby navázal spolupráci se sdružením Proutek.Využijeme do
budoucna jejich nabídku.
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.9 bylo schváleno.

10) NÁVRH ROZPOČTU NA 2014
Pan starosta seznámil zastupitele s NÁVRHEM ROZPOČTU NA ROK 2014(příloha č.5)
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo na své schůzi navrhuje schválit Návrh rozpočtu obce Drunče na rok 2014.
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.10 bylo schváleno.
11)ŽÁDOST Mgr.PETŘÍKA O VÝMĚNU POZEMKŮ S OBCÍ
Pan Petřík osobně požádal,zda by bylo možné vyměnit s obcí pozemky.
Návrh usnesení:
Zastupitelé budou o výměně hlasovat po dodání upřesnění o jaké pozemky se jedná.Možné
výměně se nebrání.
Usnesení č.11 bylo odloženo.
12)REVITALIZACE PARKU NA NÁVSI
Většina občanů si přeje upravit park na návsi.Jednak je třeba odstranit plot a starou
podezdívku, a poté zasadit jehličnany,které se dají využít na vánoční osvícený stromek.
Návrh usnesení:
Zastupitelé tyto změny vítají a souhlasí s úpravou parku.
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.11 bylo schváleno.

12)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)rozpočtové změny č.2
3)kalkulace od Zahradního centra JH
4)nabídka Proutek Plasná
5)Návrh rozpočtu na rok 2014

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

Ověřovatel:Jan Petřík dne 01.11.2013
Ověřovatel:Jiří Skůpa

dne 01.11.2013

Starosta obce Drunče dne 01.11.2013
Razítko obce

