Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 12.2.2016
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.Vladislavem Skŧpou.
Starosta konstatoval,že zasedání je usnášenischopné,neboť jsou přítomni všichni členové
zastupitelstva.(prezenční listina zastupitelstva-příloha č 1).
1)URČENÍ OVĚŘOVATELŦ ZÁPISU A ZAPISOVATELE.
Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p.Michala Korandu a p.Jiřího Skŧpu.
Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Korandu a p.Skŧpu J. 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 ověřovatelŧ zápisu a zapisovatele
2)schválení programu zastupitelstva
3)zpráva pana starosty z okresního setkání starostŧ
4)třídění odpadu
5)pouťová zábava
6)vitríny pro hasiče na ceny
7)změny územního plánu
8)info o Výroční schŧzi SDH Drunče
9)obchod
10)knihovna
11)diskuse,závěr
Usnesení:

Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3) ZPRÁVA Z OKRESNÍHO SETKÁNÍ STAROSTŦ KONANÉHO V JINDŘICHOVĚ
HRADCI 9.2.2016
Pan starosta seznámil zastupitele s programem setkání.Kromě jiných záležitostí se probírala i
oprava vozovky vedoucí obcí Drunče s tím,že na tuto akci v roce 2016 nebudou peníze ani
dotace.Akce se proto přesouvá na další rok.
Zastupitelé obce Drunče rádi vyslechli aktuality z okresní porady starostŧ a vzali toto na
vědomí.
4)TŘÍDĚNÍ ODPADU
Pan starosta seznámil zastupitele s tím,že SE OBEC UMÍSTILA V SOUTĚŽI VE TŘÍDĚNÍ
ODPADU NA PRVNÍM MÍSTĚ.Cena v hodnotě 2,5 tisíce korun byla použita na nákup
nádob na odpad.
Zastupitelstvo obce Drunče vzalo na vědomí.
5) POUŤOVÁ ZÁBAVA v obci bude konána dne 25.6. Zastupitelstvo nyní zajišťuje hudbu.
O pohoštění se postarají jako vždy dobrovolní hasiči obce.
Zastupitelstvo obce Drunče vzalo na vědomí.

6) VITRÍNY S CENAMI SDH Drunče byly umístěny v sále kulturního domu, aby byly
úspěchy obce, SDH Drunče a případně další dŧležité předměty pěkně na očích. Obecní
zastupitelstvo je nyní na dobré cestě k získání velmi významné písemnosti o založení pŧvodní
osady Drunče ze státního archivu v Drážďanech. O tom, zda se podařílo dokument získat,
budou informováni.
Zastupitelstvo obce Drunče vzalo na vědomí.

7) . Zastupitelstvo dále jednalo o možném pořízení změny územního plánu v obci s dotčeným
stavebním úřadem v Jindřichově Hradci. Stávající územní plán je platný pouze do roku 2020.
Jednalo by se o poměrně komplikovaný i zdlouhavý proces, ale bylo by možné některé
pozemky v obci změnit na stavební, a tím třeba do obce přilákat nové obyvatele. Na
majetkové vztahy by změna územního plánu neměla žádný vliv a občané obce budou o této
proceduře, bude-li vŧbec zahájena, plně informováni.
Návrh usnesení č.7:

Zastupitelé navrhují požádat o změnu ÚP DRUNČE a pověřují pana starostu k jednání.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.7 bylo schváleno.
8) Výroční schŧze SDH Drunče proběhla dobře. Výsledky našich dobrovolných hasičŧ již
byly shrnuty v minulém zpravodaji. SDH se bude nadále účastnit Pelhřimovské ligy v
požárním útoku a v tomto roce se pokusí zlepšit své umístění. Za tím účelem hasiči nejenže
“cvičí” pokračujícím vyklízením lesa Na stráňce, ale začali jednou týdně dojíždět do
tělocvičny v Deštné na kruhové tréninky a posilování.
Návrh usnesení č 8:
Zastupitelé se shodli,podporovat mladé hasiče v jejich činnosti.
9. OBCHOD - pan starosta nyní aktivně řeší situaci s obchodem. Vzhledem ke zdravotním
komplikacím na straně paní Míkové byl jeho provoz přerušen. Doufejme, že jenom dočasně.
Do obce nicméně začala jezdit pojízdná prodejna, a to každý čtvrtek od 13.10 - 13.30.
Prodejna je z farmy Liška ze Smyslova u Tábora. Zaměřuje se zejména na masné výrobky, ale
lze u ní objednat i pečivo.
Pan starosta informoval zastupitele o současném stavu.
10) KNIHOVNA - obecní knihovna je pobočkou knihovny Jindřichŧv Hradec. Jako každý
rok dostala obec žádost o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč s tím, že knihovna JH obci
poskytne v této částce nové knihy do obecní knihovny. Dotace byla zastupitelstvem schválena
a dojde tak k významné obnově knihovního fondu. Vyřazené knihy budou prodány do
antikvariátu.
Výsledek hlasování :PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.10 bylo schváleno.
11)Starosta ukončil schŧzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Jan Petřík
Ověřovatel:Jiří Skŧpa
Starosta obce

Razítko obce

