Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010.
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).

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)schválení NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2011
4)příkaz k inventarizaci majetku obce,určení inventarizační komise
5)schválení vyhlášky o místním poplatku za kom.odpad,vyhláška 1/2010
6)schválení vyhlášky o tříděném odpadu,vyhláška 2/2010
7)žádost pana Jaroslava Skůpy o směnu a odkup pozemku
8)vánoční balíčky pro důchodce
9)žádost o dar na dětský domov
10)žádost o zavedení internetu pro pana Petříka
11)zvýšení odměny zastupitelů
12)diskuse

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu pro rok 2011.
Nebyly vzneseny námitky a návrh rozpočtu pro rok 2011 je vyrovnaný,příjmy i výdaje ve
stejné výši 1 200 000,- korun.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje schválit návrh rozpočtu pro rok 2011 jako
vyrovnaný.Příjmy a výdaje ve stejné výši 1 200 000,-.(příloha č 2zápisu)
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 3.bylo schváleno.Rozpočet pro rok 2011 byl schválen.

4) PŘÍKAZ K INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE DRUNČE
k 31.12.2010,URČENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Starosta obce Drunče vydal příkaz k inventarizaci majetku a závazků obce Drunče
k 31.12.2010.(příloha 3)a zároven určil inventarizační komisi,která bude pracovat v tomto
složení:Jiří Skůpa-předseda inventarizační komise,Jan Petřík-člen inventarizační komise,Jiří
Šimeček-člen inventarizační komise.(příloha č 4).
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče s příkazem k inventarizaci a určenou komisí souhlasí..
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.

5.SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU
Pan starosta přečetl novou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad,která by
vstoupila v platnost 1.1.2011.(příloha 5.)
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelé obce Drunče schvalují novou vyhlášku č.1/2010.
Výsledek hlasdování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.5 bylo schváleno.

6.SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY O TŘÍDĚNÉM ODPADU
Pan starosta seznámil zastupitele s vyhláškou č.2/2010 o tříděném odpadu.(příloha č.6)

Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č.2/2010 op tříděném odpadu v obci Drunče.
Výsledek hlasování:
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.6 bylo schváleno.

7)ŽÁDOST PANA JAROSLAVA SKŮPY O SMĚNĚ A ODKUPU POZEMKU.
Pan Jaroslav Skůpa ,bytem Veselí nad Lužnicí zaslal zastupitelům obce Drunče žádost o
výměnu pozemku č………..(viz příloha č.7 zápisu).Jeho pozemek je o 400 m2 větší,proto
navrhuje obci odkup této části.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje výměnu pozemků schválit a zbylou část,jedná se o
výměru 400m2 odkoupit za cenu 5,50 za m2.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.7 bylo schváleno.

8.VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO DŮCHODCE
Pan starosta navrhl, tak jako každý rok tradičně obdarovat důchodce dárkovými
balíčky.Samotným jedincům za cenu 300,-,manželům za 500,-.Jedná se o tyto důchodce:
Manželé ŠIMANOVI,manželé MAREŠOVI po 500,LENC,HODINKOVÁ,SOUCHOVÁ,SKŮPA
VL.,MARYŠKOVÁ,PFLÉGER,KUBŮ,SKŮPA V.,KOPŘIVOVÁ
R.,KLOBÁSOVÁ,KŮRKOVÁ,ŠIMEČEK,ŠIMEČKOVÁ,KOTALÍKOVÁ,KOPŘIVOVÁ L.
po 300,Návrh usnesení č.8:
Zastupitelé obce Drunče navrhují v tradici pokračovat a dárkové balíčky uvedeným babičkám
a dědečkům darovat.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 8 bylo schváleno.
9.ŽÁDOST O DAR domovu SV.JOSEFA
Pan starosta seznámil zastupitele s dopisem,který přišel na obec se žádostí o dar na Domov
Sv.Josefa ve Ždírci.(příloha č 8)
Návrh usnesení č.9:
Zastupitelé obce Drunče navrhují zamítnout použití finančních prostředků obce na tento účel.

Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

Usnesení č.9 bylo schváleno

10.ŽÁDOST O INTERNET PRO PANA PETŘÍKA ANNOVICE
Pan zastupitel Jan Petřík požádal všechny shromážděné ,o možnost připojení internetu .
Návrh usnesení č.10
Zastupitelé obce Drunče navrhují zajistit a uhradit připojení internetu,tak jako to bylo
v minulosti pro všechny ostatní zájemce.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.10 bylo schváleno.

11.ZVÝŠENÍ MEZD ZASTUPITELŮM.
Pan starosta navrhl zvýšit mzdy zastupitelům,a to takto:za výkon předsedy finančního a
kontrolního výboru bude zastupitel pobírat měsíčně 500,-korun hrubého a to vždy 14.v
měsíci,ostatní zastupitelé,kteří jsou pouze členy výboru budou pobírat 300,-korun hrubého
měsíčně.Toto platí od 1.1.2011,tudíž se změny ve mzdách promítnou až ve výplatě
14.2.2011.(za leden 2011).
Návrh usnesení č.11:
Zastupitelé obce Drunče navrhují schválit změnu mezd platnou od 1.1.2011.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0,ZDRŽEL SE 0,
Usnesení č 11 bylo schváleno.
12)DISKUSE
Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)návrh rozpočtu na rok 2011
3)příkaz k inventarizaci
4)určení inventarizační komise
5)vyhláška 1/2010
6)vyhláška 2/2010
7)žádost p.J.Skůpy
8)dopis o dar
Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Krejčová
Ověřovatel:Jiří Šimeček dne 10.12.2010
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 10.12.2010

Starosta obce Drunče dne 10.12.2010

Razítko obce

