Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 11.12.2015
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.Jana Petříka
Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Korandu a p.J.Petříka, 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 ROZPOČTU NA ROK 2016
4)rozpočtové změny č3
5)čistění komínů
6)nedostatečně identifikovatelní vlastníci
7)Spisový a skartační řád obecního úřadu Drunče
8)Obecně závazná vyhláška obce Drunče č.1/2016
9)příkaz k inventarizaci
10)diskuse a závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.

PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE DRUNČE NA ROK 2016
Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu na rok 2016 a proto navrhují schválit
Rozpočet obce Drunče na rok 2016 jako vyrovnaný.Příjmy a výdaje ve stejné výši ,-korun.
(příloha č.2)
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče doporučují schválit rozpočet Obce Drunče v předloţeném znění a to
takto:
CelkovNÁVRH

ROZPOČTU OBCE DRUNČE 2016 – PŘÍJMY

0000 Daňové příjmy 1 145 000 Kč
3613 Nebytové prostory 64 000 Kč
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 13 000 Kč
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 400 Kč
0000 Kapitálové příjmy 54 400 Kč

CELKEM: 1 276 800 Kč
NÁVRH ROZPOČTU OBCE Drunče 2016 – VÝDAJE
2212 Silnice 169 000 Kč
3111 Předškolní zařízení 20 000 Kč
3113 Základní školy 10 000 Kč
3314 Činnosti knihovnické 10 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000 Kč
3399 Záležitosti kultury, církví… 20 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení 52 000 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj 177 800 Kč
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 90 000 Kč
5512 Požární ochrana dobrovolná část 50 000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 133 000 Kč
6171 Činnost místní správy 500 000 Kč
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 Kč
6399 Ostatní finanční operace 20 000 Kč

CELKEM: 1 276 800 Kč
Výsledek hlasování:PRO 5,PROTI 0,ZDRŢEL 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.ZDRŢEL SE 0
Usnesení č.4bylo schváleno.
5) ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Obec Drunče opět zajistila kominíky pro revizi komínů v obci. Tato zavedená služby
stojí jenom 250 Kč za komín, zatímco ostatní kominíci si podle informací obce vezmou i o 100,- Kč
více.
Kominíci budou pozváni do obce v únoru 2016 a občané se termín včas dozvědí od pana starosty.

6)Upomínka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových –
Obec byla znovu dotázána na informace k pozemku pana Šelepy Františka. Jde o zesnulého majitele,
který zanechal tento majetek bez dědiců. Jak pak starosta vypátral, byl tento pán prý zapsán v
Annovicích č.p. 1. Obec tedy dá vědět Šestákovým, kteří zde bydleli a mohli by případné dědice pana
Šelepy znát.

7)
. Skartační a spisový materiál obce - Ve věci archivace a skartace proběhl v obci během
podzimu audit a kontrola ze strany Státního archivu ČR. Vše bylo shledáno ve vynikajícím stavu a
úřednice státního archivu dokonce obec požádala o zasílání všech výtisků Zpravodaje Obce
k založení do státního archivu ČR pro budoucí generace .
Opravila některé drobné nedostatky ve Spisovém a skartačním řádu obecního úřadu Drunče.

Proto opravený řád navrhuje zastupitelstvo ke schválení.
Návrh usnesení č:7
Zastupitelé schvalují .
PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
Usnesení č.7 bylo přijato.
8) Obecně závazná vyhláška obce Drunče č.1/2016
Třídění odpadu - Stejně jako loni byla obec opět vyhodnocena na prvním místě za třídění
odpadu. Má to i pozitivní stránku, neboť obec za první místo dostane odměnu ve výši 2.500,- Kč.
Zároveň obec přijme pro rok 2016 novou vyhláška ohledně obecního odpadu. Uvádíme z ní klíčový
výňatek (celá bude vyvěšena v obci):
“… Sazba poplatku činí 450,- Kč
Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 65 086,- a
byly rozúčtovány takto: Náklady 65086,- děleno 69 (47 počet osob s pobytem na území obce + 22

počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 943,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst.
1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,-Kč, kterou hradí poplatník a 493,-Kč, které doplácí Obec
Drunče za každého poplatníka.

Návrh usnesení č 8:
Zastupitelé schvalují vyhlášku č1/2016
PRO 5.PROTI 0.ZDRŢEL SE 0.
Usnesení č.8 bylo přijato.
9)PŘÍKAZ K INVENTARIZACI MAJETKU A JMENOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍ
KOMISE
Pan starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku a jmenoval inventarizační komisi.
(příloha5,příloha 6)
10) PODĚKOVÁNÍ ZA ČINNOST V ROCE 2015
Poté pan starosta poděkoval všem zúčastněným za činnost v roce 2015,popřál hodně a hodně
zdraví a štěstí jak v pracovním,tak i v osobních ţivotech.

14)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)Rozpočet obce Drunče na rok 2016
3)rozpočtové změny č 3
4) Skartační a spisový materiál obce
5) ) Obecně závazná vyhláška obce Drunče č.1/2016
6)příkaz k inventarizaci
7)jmenování inventarizační komise

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Michal Koranda dne11.12.2015
Ověřovatel:Jan Petřík dne 11.12.2015
Starosta obce Drunče dne 11.12.2015
Razítko obce

