Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
z prvního zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.11.2010.
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.Jiřího Šimečka a p.Jiřího Skůpu.
Jako zapisovatele p.Hanu Krejčovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Šimečka a p.Skůpu J. zapisovatele
Hanu Krejčovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
USNESENÍ Č 1 BYLO SCHVÁLENO.

2)SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASTUPITELSTVA:
Pan starosta seznámil zastupitele s návrženým programem. K programu nebyly vzneseny
námitky.
Návrh usnesení č 2:
Program :
1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2)schválení programu
3)rozpočtové změny č.3
4)sponzorský dar pro Mateřskou školku v Deštné
5)zajištění kontejneru na úklid okolí obce
6)ponechání daru od obce pro novorozené občánky
7)žádost pana Martina Skůpy o práci dohodou na zajištění prohrnování obecních komunikací
8)samovýroba paliva v obecním lese
9)požádání Městského úřadu J.Hradec o vedení a aktualizaci evidence obyvatel
10)dokoupení verzí k počítačovému programu FENIX
11)oprava usnesení rozpočtu pro rok 2010
12)diskuse

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.3
Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami č.3.Jedná se hlavně o změny
týkající se voleb do zastupitelstev a některá příjmová opatření.
Nebyly vzneseny námitky.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje schválit rozpočtové změny č.3.(příloha č 2zápisu)
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 3.bylo schváleno.

4) ŽÁDOST MATEŘSKÉ ŠKOLKY V DEŠTNÉ O SPONZORSKÝ DAR.
Zastupitelé obce Drunče obdrželi žádost od učitelek MŠ DEŠTNÁ o příspěvek na dárky pro
děti.(příloha č 3 zápisu).Jelikož se jedná o spádovou školku navrhl pan starosta přispět
částkou 1 500,-.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče navrhují přispět dětem v MŠ částkou 1 500,-.
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.

5.ZAJIŠTĚNÍ KONTEJNERU NA ODPAD.
ZASTUPITEL OBCE Jiří Skůpa informoval zastupitele o nutnosti úklidu před zimou a to
hlavně nové černé skládky v obecním lese a prostranství za vsí.Navrhl spolupráci hasičů,kteří
úklid provedou a obec zajistí odvoz odpadu a likvidaci.
Návrh usnesení č 5.:
Zastupitelé obce navrhují zajistit a uhradit na několik dní zápůjčku kontejneru na
velkoobjemový odpad.Pověřují pana starostu zajištěním.
Výsledek hlasdování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.5 bylo schváleno.

6.DAR OBCE PRO NOVOROZENÉ OBČÁNKY
Pan starosta seznámil hlavně nové zastupitele s tím,že v minulých letech dávala obec za každé
narozené dítě rodičům,pokud měli trvalý pobyt v Obci Drunče dar 10 000.- pro
novorozeňátko .

Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce navrhuje ponechat 10 000,-jako dar pro novorozence,jehož rodiče mají
oba trvalý pobyt v Obci Drunče.
Výsledek hlasování:
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.6 bylo schváleno.

7)ŽÁDOST PANA MARTINA SKŮPY OHLEDNĚ PROHRNOVÁNÍ
Pan Martin Skůpa poslal zastupitelům žádost o prohrnování obecních komunikací v zimních
měsících.Cena 350,-za hodinu.(viz příloha č.4 zápisu).
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje přijmout nabídku a pověřuje pana starostu o soupis
náplně práce na obecních komunikacích.Zaměstná pana Martina Skůpu dohodou na zkušební
dobu 3 měsíců.Navrhuje také koupi radlice v hodnotě 15 000,-korun,která bude majetkem
obce.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.7 bylo schváleno.

8.SAMOVÝROBA PALIVA V OBECNÍM LESE.
Pan starosta navrhl, z důvodu nutnosti udržování lesních ploch jakožto majetku obce čistěním
od soušek a úklidem klestí, nabídnout obyvatelstvu Obce Drunče,ale i okolních obcí možnost
udělat palivo na zimu.Sám bude dohlížet na správné čistění lesa.Po dohodě zastupitelů bylo
navrženo:300,- za m3 dřeva pro občany Obce Drunče a 400,-pro cizí.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelé obce Drunče navrhují nabídnou občanům možnost udělání paliva samovýrobou za
300,-pro občany Drunče a Annovic a za 400,-pro cizí.Pověřuje starostu dozorem a jednáním
s případnými zájemci.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 8 bylo schváleno.
9.ŽÁDOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU JINDŘICHŮV HRADEC O EVIDENCI OBYVATEL
Pan starosta navrhl,že mu bylo nabídnuto uzavřít smlouvu s odborem správních agent při
MěÚ J.Hradec na provádění aktualizací do informačního systému evidence obyvatel.
Návrh usnesení č.9:

Zastupitelé obce Drunče navrhují uzavřít smlouvu s MěÚ V J.Hradci a pověřují p.starostu
k tomuto úkonu.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

Usnesení č.9 bylo schváleno

10.DOKOUPENÍ VERZÍ K PROGRAMU FENIX
Pan starosta přečetl nabídku firmy Fenix k novým verzím k účetnickému programu.
Navrhl dokoupit verzi pro komunikaci s bankou a pokladní knihu s knihou faktur.
Návrh usnesení č.10
Zastupitelé obce Drunče navrhují zakoupit další verze programu v předběžné hodnotě asi
10 000,-bez Dph.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.10 bylo schváleno.

11.OPRAVA USNESENÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU ZE DNE 13.12.2009.
Dne 9.září 2010 se konal v Drunči dílčí přezkum hospodaření Obce Drunče za rok 2010.
Protože předložený zápis ze zastupitelstva dne 13.12.2010 konstatuje,že rozpočet je schválen
jako vyrovnaný .Je nutné ho schválit znovu jako přebytkový.
Návrh usnesení č.11:
Zastupitelé obce Drunče navrhují schválit Návrh rozpočtu pro rok 2010 jako
přebytkový.(příjmy 4 471 310,-Kč,výdaje 703 495,-Kč,financování 3 767 815,-Kč)
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0,ZDRŽEL SE 0,
Usnesení č 11 bylo schváleno.Rozpočet pro rok 2010 je schválen jako přebytkový.
12)DISKUSE
Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)rozpočtové změny č.3
3)žádost MŠ o příspěvek na vánoce
4)žádost p,Martina Skůpy ohledně prohrnování
Zápis byl zhotoven dne 13.11.2010
Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Krejčová

Ověřovatel:Jiří Šimeček dne 13.11.2010
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 13.11.2010

Starosta obce Drunče dne 13.11.2010

Razítko obce

