Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 7.2.2014
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 4 členové
zastupitelstva,omluvil se p.Šimeček.(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 4.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)příprava Rozpočtového výhledu obce Drunče na roky 2014-2020
4)změna vlastnictví spol.AVE
5)oprava křížků -dotace
6)místní vyhláška o odpadech 1/2013
8)dary k výročí a k vánocům
9)nákup knih do knihovny
10)žádost o příspěvek na dopravu p.Míková
11)diskuse,závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.

PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)PŘÍPRAVA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE DRUNČE 2014-2020
Pan starosta sdělil zastupitelům,že je nutné naplánovat investice na příští roky.Společně se
dohodli co se bude (pokud příjmy dovolí) opravovat a pořizovat .nejnutnější je zatím stále
kanalizace,následují:opravy silnic,odbahnění koupaliště a oprava has.stříkačky.
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče se dohodli na Výhledu do roku 2020(příloha č.2) a pokud vize
nevyjdou bude se tento Výhled podle potřeby aktualizovat.
PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č3 bylo schváleno.
4) ZMĚNA VLASTNICTVÍ AVE
Pan starosta seznámil zastupitele s dopisem o změně ve vlastnické struktuře skupiny AVE
CZ.(viz příloha č.3)
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče vyslechli obsah dopisu a vzali toto na vědomí.
5)OPRAVA KŘÍŽKŮ
Pan starosta seznámil zastupitele s tím,že je možné požádat znovu o dotaci na opravu
obecních křížků,které jsou ve špatném stavu.Navrhl proto,že se pokusí o dotaci požádat do
19.2.2014,kdy je poslední možnost.Toto navrhl i ke schválení zastupitelům.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče souhlasí s podáním žádosti o dotace na opravu křížků.
Výsledek Hlasování:PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.5bylo schváleno.
6)VYHLÁŠKA O ODPADECH 1/2013
Pan starosta navrhl zastupitelům schválit vyhlášku 1/2014,která obsahuje kalkulaci nákladů na
odpady z roku 2013.(podíl obce,podíl občanů)
Návrh usnesení č 6:

Zastupitelé navrhují schválit vyhlášku 1/2014.(příloha č.4)
Výsledek hlasování:PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 6 bylo schváleno.

8)BALÍČKY K VÝROČÍ A DŮCHODCŮM K VÁNOCŮM
Zastupitelé obce chtějí zachovat tradici darů od obce formou dárkových balíčků,proto se
dohodli ponechat a schválit tento hezký zvyk.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelé navrhují nadále dávat balíčky k živ.jubileím a k vánocům.
Výsledek hlasování:PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.8 bylo schváleno.
9)NÁKUP KNIH DO KNIHOVNY OBCE DRUNČE
Návrh usnesení č 9:
Zastupitelé navrhují schválit sumu na koupi knih ve výši 3 000,-.
Výsledek hlasování:PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 9 bylo schváleno.

10)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.5)
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelé navrhují příspěvek schválit.
Výsledek hlasování: PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.10bylo schváleno.
11)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.

Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)Rozpočtový výhled 2014-2020
3)Vyhláška o odpadech 1/2014
4)dopis AVE CZ
5)darovací smlouva na příspěvek na dopravu

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Jan Petřík
dne 7.2.2014
Ověřovatel:Jiří Skůpa

dne 7.2.2014

Starosta obce Drunče dne 7.2.2014
Razítko obce

