Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 24.4.2015
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.Vladislavem Skůpou.
Starosta konstatoval,ţe 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.Michala Korandu a p.Jiřího Skůpu.
Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Korandu a p.Skůpu J. zapisovatele
Hanu Turkovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
USNESENÍ Č 1 BYLO SCHVÁLENO.
2)SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASTUPITELSTVA:
Pan starosta seznámil zastupitele s navrţeným programem. K programu nebyly vzneseny
námitky.
Návrh usnesení č 2:
Program :
1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)schválení programu zastupitelstva
3)schválení auditu(přezkumu hospodaření) za rok 2014
4)problém černého skládkování
5)setkání starostů v rámci MAS
6)nutnost odkoupení cesty od p.Šimana
7)kontejnery na biolog.odpad
8)Stanovy DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
9)dar manţelům Kotěrovým
10)diskuse,závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.

PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)SCHVÁLENÍ ZÁPISU PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ OBCE DRUNČE ZA ROK 2014
Pan starosta předloţil zastupitelům výsledek přezkumu zápisu auditora.Nebyly shledány
ţádné chyby ani pochybení.Kontrola potvrdila,ţe hospodaření v roce 2014 proběhlo bez
závad.(Správa nezávislého auditora je přílohou č.2 tohoto zápisu a je k nahlédnutí na OÚ
DRUNČE.)
Usnesení:
Zastupitelé hodnotí výsledek auditu jako pozitivní a schvalují výsledek zápisu Přezkumu
hospodaření Obce Drunče za rok 2014.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
4)PROBLÉM ČERNÉHO SKLÁDKOVÁNÍ

Pan starosta seznámil zastupitele s nálezem navezených pneumatik u lesa.
Usnesení: Zastupitelé navrhují po projednání se spol.Agra Deštná navést pneumatiky k siláţní
jámě.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢELSE 0

Usnesení č.4 bylo schváleno.
5) INFORMACE ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ MAS
Pan starosta seznámil zastupitele s problémem biolog.odpadu a s nutností informovat
obyvatele obce.
Usnesení: Zastupitelé souhlasí a p.Petřík dá tento problém do Drunčovského oběţníku.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢELSE 0

Usnesení č.5 bylo schváleno
6)ODKUP CESTY OD PANA ŠIMANA
Zastupitelé byli seznámeni s moţností dokončení plánu revitalizace zeleně v obci,která byla
pozastavena,protoţe další část plánované výsadby by nepokračovala na obecních pozemcích.
Naskytla se moţnost odkoupit část cesty od p.Šimana a pokračovat tak dále ve výsadbě.

Usnesení: Zastupitelé souhlasí s odkupem pozemku od p.Šimana a přistoupí na jednání
s dotyčným majitelem.O podmínkách budou dále jednat na dalším zasedání po dohodě
s p.Šimanem.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢELSE 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

7)KONTEJNER NA BIOLOGICKÝ ODPAD
Pan starosta objedná kontejner a bude informovat o umístění a odvozu.
Usnesení: Zastupitelé souhlasí.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0
Usnesení č.7 bylo schváleno

8)NOVÉ STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
Usnesení: Zastupitelé byli seznámeni.(viz příloha zápisu č.3)

9)DAR K NAROZENÍ DCERY MANŢELŮM KOTĚROVÝM
Dne 19.2.2015 se manţelům Janě a Pavlovi Kotěrovým narodila dcera Bára .Jelikoţ
v předchozích letech zastupitelé schválili finanční dar(podporu mladým rodinám) ve výši
10.000,-korun pro rodiče mající oba trvalý pobyt na území naší obce bude toto předáno i
manţelům Kotěrovým.
Usnesení.
Zastupitelé rozhodli vyslat p.starostu a p.účetní s darem a přejí malé Báře hodně zdraví a
rodičům velikou radost z obouch holčiček.(manţelé mají ještě starší dcerku Adélku).
Usnesení č.9 bylo schváleno.
10)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

3)STANOVY DSO
Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková dne 24.4.2015
Ověřovatel:Michal Koranda dne 24.4.2015
Ověřovatel:Jiří Skůpa

dne 24.4.2015

Starosta obce Drunče
Razítko obce

