Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 20.2.2015
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)informace z porady starostů okresu JH
4)měřič rychlosti jízdy aut v obci
5)vyhláška o třídění odpadů
6)nutnost odkoupení cesty od p.Šimana
7)nabídka půjčení atrakce na has.soutěţ
8)přezkum hospodaření obce za rok 2015
9)výprodej knih z MLK Drunče
10)příspěvek na dopravu pro p.Míkovou
11)ţádost o dotaci SDH
12)vyřazení ošacení hasičů z majetku obce
13)diskuse,závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)PORADA STAROSTŮ OKRESU JH
Pan starosta se zúčastnil porady starostů v JH.Poučil zastupitele o nových moţnostech
pořízení čističky (hlavně ohledně dotací).Nabídka firmy EUROVISION-dotace na čističky a
její zhotovení.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje moţnost jednat s firmou EUROVISION a pověřuje
pana starostu k dalšímu jednání s touto firmou.Pan starosta zjistí podrobnosti a bude
informovat zastupitele o dalších krocích.
.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
Usnesení č.3 bylo schváleno.

4)MĚŘIČ RYCHLOSTI V OBCI

Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou několika firem na instalaci měřiče rychlosti
projíţdějících automobilů naší obcí.
Usnesení: Zastupitelé navrhují objednat tento měřič . Pan starosta bude jednat o nabídkách a
vybere nejlepší a hlavně nejlépe ohodnocenou variantu.(na základě recenzí ostatních
obcí,které toto zařízení na svém území mají).
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢELSE 0

Usnesení č.4 bylo schváleno.
5) Obecně závazná vyhláška obce Drunče
č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Drunče

Pan starosta seznámil zastupitele s nutností vypracovat tuto vyhlášku s ohledem na
informovanost obyvatel obce.
Usnesení: Zastupitelé souhlasí a schvalují tuto vyhlášku.(příloha č.2)
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)NABÍDKA PŮJČENÍ ATRAKCE
Na mail obce přišla nabídka moţnosti půjčení skákací atrakce.Protoţe hasiči plánují soutěţ
s okolními SDH na 9.5.2015,byla by tato nabídka aktuální.
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s půjčením ,ale pověřují pana Souchu zjištěním podrobností.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0
Usnesení č.7 bylo schváleno

8)PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE DRUNČE ZA ROK 2015

Usnesení: Zastupitelé schvalují poţádat o smlouvu na přezkum znovu firmu ,která provedla
přezkum v min. letech a oznámit toto Krajskému úřadu v Č.Budějovicích.(příloha zápisu č.3)

Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŢELSE 0

Usnesení č.8 bylo schváleno
9)VÝPRODEJ KNÍŢEK Z MLK DRUNČE
Paní Jana Souchová informovala zastupitele o potřebě vyřadit některé staré knihy z obecní
knihovny.
Usnesení.
Zastupitelé rozhodli ,ţe se dají vyřazené knihy do místní prodejny za 5korun /ks a zbytek se
poté zkusí prodat na bleším trhu v Deštné.
Usnesení č.9 bylo schváleno.
10)PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU ZBOŢÍ DO MÍSTNÍ PRODEJNY
Usnesení
Zastupitelé rozhodli (jako kaţdý rok) přispět paní Míkové na dopravu zboţí do místní
prodejny 6-ti tisíci korun.Prodejna je nutností zvláště pro starší občany obce,kteří nejezdí za
prací a nemají moţnost nakoupit mimo obec.(příloha č.4)
Usnesení č.10 bylo schváleno
11)DOTACE SDH DRUNČE OD JiH.KRAJE.
Usnesení:
Zastupitelé odsouhlasili moţnost poţádat o dotaci pro hasiče na plovoucí čerpadlo.(příloha
č.5-ţádost o dotaci).
Usnesení č.11 bylo schváleno
12)VYŘAZENÍ HASIČSKÉ VÝSTROJE Z MAJETKU OBCE
Paní účetní navrhla vyřadit výstroj v ceně 44 250,15 korun z majetku obce.Majetek je vedený
na podrozvaze na účtu 971 s analytikou 0010.Výstroj obec nemá,mají ji hasiči kaţdý u sebe.
Usnesení:
Zastupitelé souhlasí,neboť na toto poukazovali jiţ v rámci probíhající inventarizace.

Usnesení č.12 bylo schváleno
13)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)vyhláška 2/2015
3)oznámení o přezkumu hosp.za rok 2015
4)smlouva o poskytnutí fin.prostředků p. Míkové
5)ţádost o dotaci SDH
Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková dne 20.2.2015
Ověřovatel:Michal Koranda dne 20.2.2015
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 20.2.2015
Starosta obce Drunče
Razítko obce

