Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.11.2015
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.Michala Korandu a p.Jiřího Skůpu
Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Korandu a p.J.Skůpu, 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) ) Energetický audit budovy - Obecního a kulturního domu
4)rozpočtové změny č2
5) Skartační a spisový materiál obce
6) ) Základní a mateřská škola Deštná
7) 12.12.2015 vánoční setkání
8)Cetin
9)Stromořadí
10) Nová hasičská stříkačka
11)Závěr

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3) Energetický audit budovy - Obecního a kulturního domu - Podle nové zákonné normy jsou
všechny obce povinny zajistit si pro své budovy vypracování takzvaného “Průkazu energetické
náročnosti”. Ten stanoví energetickou kategorii stavby ve škále od písmene A aţ do G, kdy “A” je
nejlepší a “G” nejhorší. Budova obce Drunče má celkem 474 m2 a obec je nyní povinna zajistit její
energetický audit a vyvěsit jej u vstupního prostoru. Cena tohoto auditu bude cca 5.500,- Kč bez DPH.
Obec Drunče si průkaz zajistí, ale provede neformální poptávku na alespoň 3 firmy a zadá to
nejlevnějšíz nich.
Vzhledem k tomu, ţe i na soukromé majitele nemovitostí se v určitých případech (prodej, nájem,
renovace, změna stavby) vztahují povinnosti zajistit si podobný audit, uvádíme pro občany obce
internetové stránky, na kterých jsou tyto povinnosti jednoduše vysvětleny
http://www.prukaznadum.cz
Jak vypadá průkaz energetické náročnosti a co z něj lze všechno vyčíst uvádíme v příloze zpravodaje

Výsledek hlasování:PRO 5,PROTI 0,ZDRŽEL SE 0.
3)Usnesení č 3 bylo schváleno bez výhrad.

4)ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č 2
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.2 a pověřuje účetní k zapracování
změn do účetnictví obce.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.4bylo schváleno.
5. 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 poţádala o zasílání všech výtisků Zpravodaje Obce k zaloţení
do státního archivu ČR pro budoucí generace .

6) Základní a mateřská škola Deštná - Škola v Deštné zahájila projekt “DĚTI DO POHYBU”.
HC Střelci Jindřichův Hradec připravili unikátní projekt, který je určen pro všechny mateřské školy v
Jindřichově Hradci a okolí. Tohoto projektu se účastní i mateřská školka Deštná. Kurz je zaměřen na
motoriku, koordinaci a radost dětí z pohybu na bruslích, ve specifickém prostředí ledové plochy, které
na děti blahodárně působí. Vzhledem k tomu, ţe škola musí platit dopravu do JH, schválila obec škole
finanční podporu ve výši 1.000,-Kč. Projekt probíhá zjevně ke spokojenosti dětí i školy, coţ dokládají
fotografie na http://
www.zs-destna.cz/news/ms-zahajeni-kurz

7. 12.12.2015 vánoční setkání - Uvedeného dne se odehrála akce vánoční setkání v Deštné, na
kterou jistě všichni obdrţeli pozvánku. Akci pořádala obec Deštná a Agra Deštná. Obec Drunče na
akci
poskytla z rozpočtu 600,- Kč na občerstvení.
5. Dárky pro děti - Jako kaţdý rok zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek Mateřské školce Deštná
na dárky pro děti ve výši 1000,- Kč. Jsme údajně jedinou obcí, která takto přispívá. Ostatní obce
v okolí by se měly zjevně polepšit!

.

Návrh usnesení č:6,7
Zastupitelé schvalují .
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.6a 7 bylo přijato.

8) Cetin - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Tato společnost má ve správě technologii
komunikační sítě (např. telefony, internet, datové kabely atd.). Původně to byl Telecom, poté
Telefónica
O2 a nyní Cetin. V případě, ţe kdokoli z obce bude stavět, provádět výkopy nebo podobné práce, je
nejlepší se na Cetin obrátit a oni zdarma odpoví, zda plánované práce do jejich sítě zasahují či nikoli.
Podrobnější informace jsouna internetu www.cetin.cz/web/guest/dokumentace_site. Uvedený postup
je rozhodně levnější neţ provést výkop a poškodit jejich vedení.

Návrh usnesení č 8:
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.8 bylo přijato.
9. Stromořadí - Jak jsme uvedli v minulém zpravodaji, obec kontaktovala Zahradní centrum
Jindřichův Hradec s reklamací uschlých stromků a po dohodě s touto firmou došlo k jejich nahrazení
novými stromy. Vzhledem k tomu, ţe celá škoda byla způsobena vyšší mocí, došlo i k dohodě v tom
smyslu, ţe obec platila jenom 50% nákladů na tuto novou výsadbu a Zahradní centrum na sebe vzalo
druhých 50%. SDH - hasiči Drunče se následně zavázalo stromky zalívat.
10) Nová hasičská stříkačka - Sdruţení dobrovolných hasičů Drunče se v minulém roce umístilo
opět na výborném 6. místě v Pelhřimovské lize v poţárním útoku! Gratulujeme jim o to víc, ţe v
lokálních
soutěţích (Březina, Drunče, Deštná atd.) povětšinou SHD Drunče vyhrálo.
Hlavním limitem pro lepší umístění byla pak stávající stříkačka 2l. SDH proto získalo kupce (SDH
Telč) na tuto stříkačku za celkovou cenu 70 tisíc - tedy dokonce stejnou cenu, za jakou byla tato
stříkačka před dvěma lety pořízena.
Hasiči SDH Drunče si následně koupili silnější stříkačku od konstruktéra těchto strojů, pana Vrbky ze
Ţeletavy. Ten dokonce, ačkoliv jde o pouţitý stroj, poskytl na stříkačku 2 roky záruku!
Cena této nové stříkačky činila 100 tisíc a obec Drunče, po schválení zastupitelstvem a jako zřizovatel
SDH, na její koupi poskytla dotaci ve výši 30 tisíc. Hasiči s novým strojem jiţ cvičí a vše funguje zatím
jak má. Doufáme tedy všichni v ještě lepší umístění v Pelhřimovské lize roku 2016!
Kromě uvedené ligy se SDH zúčastnili 2 závodů TFA hasičského
víceboje v Kamenici a v Pacově. Všichni jsou v novém roce na tyto
závody vřele zváni, protoţe jde o velmi zajímavou alternativu

hasičského sportu. Disciplíny jsou: (a) běh s hasičskými hadicemi, (b)
překáţkový běh, (c) věţ a (d) výběh po schodišti. SHD Drunče se na
těchto soutěţích umístilo dvakrát na 4. místě.
Všichni zastupitelé se shodli, ţe všechny sportovní aktivity tohoto typu
je nutné v obci podporovat a odsouhlasili do dalšího roku uvedenou podporu

10) ZÁVĚR

14)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)rozpočtové změny č 2

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Michal Koranda dne13.11.2015
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 13.11.2015
Starosta obce Drunče dne 13.11.2015

Razítko obce

