Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 9.12.2016
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 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).
Jako hosté se zúčastnili členové obou výborů(kontrolní,finanční.).Předsedové obou výborů
v úvodu podali stručné zhodnocení činnosti v roce 2016.(Hodnocení činnosti obou výborů
přílohou tohoto zápisu)Poté se přistoupilo k samotnému programu jednání.
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.Petříka 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 ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)schválení programu zastupitelstva
3)odpady informace
4)multifunkční hřiště
5)Rozpočet obce Drunče na rok 2017
6)rozpočtové změny číslo 2
7)poplatek za odvoz komunálního odpadu –Směrnice o likvidaci kom.odpadu na rok 2017
11)příkaz k inventarizaci majetku obce Drunče (příloha č 6)
11)diskuse,závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)PRVNÍ MÍSTO V OKRESE JH V SOUTĚŽI JIHOČEŠI TŘÍDÍ ODPAD
Pan starosta tlumočil zastupitelům ,že převzal v ČB cenu za první místo v okrese jh ve třídění
odpadu. Obec Drunče se opět umístila na prvním místě v soutěži Jihočeši třídí odpad v okrese
Jindřichův Hradec. Na druhé místo se dostala Vícemil, na třetí pak Staňkov.
4) MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Zastupitelstvo projednalo ideu vybudování multifunkčního hřiště, budou-li na daný projekt
příslušné dotace. Obec zadá zpracování ideového návrhu hřiště, včetně vyřízení dotací.
Podaří- li se, mohlo by v obci být zbudováno podobné hřiště jako mají okolní obce Světce
nebo Březina.
Návrh usnesení č.4:
4a)Zastupitelé obce Drunče souhlasí,aby se podnikly potřebné kroky.
4b)Zastupitelstvo obce Drunče souhlasí,aby byla zpracována studie a projekt potřebný k
žádosti o dotaci.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.4bylo schváleno.
5)ROZPOČET OBCE DRUNČE NA ROK 2017
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2017.(příloha č.2)
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje schválit rozpočet obce dle návrhu rozpočtu obce Drunče
pro rok 2017 v předloženém znění jako vyrovnaný.Příjmy a výdaje ve stejné výši.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na další rok s vyrovnanou bilancí. Rozpočet
počítá s očekávanými příjmy ve výši 1.213.400,- Kč a výdaji a rezervami ve stejné výši.
Rozpočet kopíruje zkušenosti obce v předchozích letech.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.
6)ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 2/2016
Návrh usnesení č 6:
Zastupitelé navrhují schválit ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č 2/2016.(příloha č.4)

Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.6 bylo schváleno.
7)POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A NOVÁ SMĚRNICE O LIKVIDACI
KOM.ODPADU V OBCI DRUNČE PLATNÁ PRO ROK 2017
Účetní obce požádala zastupitele o schválení nové Směrnice o likvidaci KO pro rok 20157.
Poplatek za občana a rekreační objekt zůstává i nadále nezměněn 450,-Korun.
Poplatek za psa 100,-korun na rok.
Návrh usnesení č 7:
Zastupitelstvo navrhuje schválit Směrnici o likvidaci odpadu na rok 2015.(příloha č.3)
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení číslo 7 bylo schváleno.
11)příprava inventur
Pan starosta vydal příkaz k inventarizaci a jmenoval inventarizační komisi,(příloha 5)
12)Starosta popřál všem přítomným krásné vánoce,hodně zdraví a štěstí do roku 2017 ,
ukončil schůzi a poděkoval za účast
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)rozpočet 2017
3)Směrnice KO 2017
4)rozpočtové změny č.2
5)příkaz k inventarizaci

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková dne 9.12.2016
Ověřovatel:Michal Koranda dne 9.12.2016
Ověřovatel:Jan Petřík

dne 9.12.2016

Starosta obce Drunče Vladislav Skůpa dne 9.12.2016

Razítko obce

