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Nový znak obce a hned oslava!
Vážení občané obce Drunče,
obracíme se na Vás jménem nového
zastupitelstva obce s osmnáctým zpravodajem
a zejména s pozvánkou na slavnost, která v
obci proběhne dne 22.6.2019 od 13 hodin.
Možná jste se už dozvěděli, že jsme s panem
starostou dne 15. dubna 2019 zavítali do
Poslanecké sněmovny, kde jsme z rukou jejího
předsedy Mgr. Radka Vondráčka převzali
oﬁciální lisOnu potvrzující možnost užívání
nového znaku naší obce Drunče. Akce se
zúčastnilo asi dalších dvacet obcí, stejně
malých jako ta naše, a obecní zastupitelé na ní
byli označeni za v podstatě poslední poliOky,
kteří mají v našem státě alespoň nějakou
důvěru. Z úst předsedy Poslanecké sněmovny
toto prohlášení znělo hodně přiléhavě k
dnešní poliOcké situaci.
Další akcí v obci bylo otevření nového
veřejného prostoru kolem rybníka Pesouch. Zde jste si všichni jistě všimli nové bytové
zástavby v podobě renovované stavební maringotky, hasičského tréninkového hřiště a
základů nového dětského hřiště. Jakmile se na dětském hřišO utvoří stabilní travní drn, bude
postaveno i samotné hřiště.
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Co se týče slavnosO:
Zahájení je směřováno na 13 hodinu, kdy by měl dorazit i pan farář Římskokatolické farnosO
z Mnichu pan Mgr. Václav Šika, který se ujal požehnání našemu obecnímu znaku. Sám ale
přislíbil, že požehná i zvonu obnovené znovičky v Annovicích a také lípě, kterou budeme
později ten den vysazovat.
Slavnost u rybníka bude trvat zhruba hodinu, takže od 14 hodin se již můžeme těšit na dětské
odpoledne na louce před kulturním domem, kde bude v plné polní připraven Klaun Hugo.
Známe jej z oslavy 750 let obce, takže víme, na co se můžeme těšit.
Večer pak zahraje k tanci a poslechu Malý taneční orchestr Josef Hůlky, který nás doprovodí
v takové naší malé obecní Stardance a vyhlášení vítězů nejlepších tanečních kroků se
odehraje někdy kolem půlnoci. Tedy pokud pořadatelé pro samý tanec nezapomenou
a nebudou tancovat dál a dál.
___________________________________________________________________________
Informace ze zasedání zastupitelstva:

Zastupitelstva
1. Obecní rybník (bývalé koupaliště) Zastupitelstvo se sešlo se zástupcem dodavatele
projektu a dotační podpory panem Bočánkem, který zastupitelstvo informoval o stavu
projektu a žádosO. Jsou principielně dvě možnosO požádat o dotaci - ministerstvo
zemědělství (80% dotace) a ministerstvo životního prostředí (60% dotace). Obě cesty nejsou
jednoduché a budou vyžadovat ﬁnanční parOcipaci obce na celé akci. Zastupitelstvo nemá
zájem na zbytečném utrácení obecních prostředků, a proto bylo rozhodnuto, že se připraví
kompletní žádost, včetně stavebního povolení a vyčká se na nejlepší podmnínky dotací.
Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, že každý rok bude na tuto akcie vytvářena rezerva až do
roku 2020 než bude vytvořen dostatečný rozpočet na akci.
2.Dětské hřiště – na realizaci dětského hřiště pro SDH Drunče a hosty bude poskytnut ze
strany obce příspěvek ve výši 40 Osíc. Montáž, pozemek i obsluhu si zajisl SDH samo.
3.Nová směrnice o cestovních náhradách byla projednána a nabývá účinnosO dne 25.2.2019.
4.Odpady. Obecně závazná vyhláška o odpadech byla schválena i s čísly. Zastupitelstvo
schválilo následující:
a.
b.
c.
d.
e.

Celkové roční náklady činí 81 417,Vybráno od občanů ročně 29 250,Ecokom poskytnutá vratka 12 657,Základ nákladu se zvýšil na 581,- Kč na jednoho poplatníka
Obec bude doplácet 81,- Kč na každého poplatníka
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6.Obecně závazná vyhláška se zákazem podomního prodeje. Obec schválila na svém
území zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Podomní prodej je nabídka prodeje
zboží nebo nabídka poskytování služeb nebo dalších produktů, kdy je bez předchozí
objednávky nabízen prodej zboží nebo nabízeno poskytování služeb osobami
potencionálním uživatelům v objektech určených k bydlení. Pochůzkový prodej je nabídka
prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb nebo dalších produktů, u kterého
nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky,
přičemž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob
na veřejném prostranství.
7.Směna pozemků. Zastupitelstvo odsouhlasilo směnu pozemků s Jiřím Maryškou, kterému
lmto děkujeme za vstřícnost, že obci směnil pozemky na hrázi rybníka (býv. koupaliště),
které obec nezbytně potřebuje pro případné čerpání dotací na odbahnění a obnovu
rybníka.
8.Pozemkové úpravy. Zastupitelé dále na svém zasedání projednali s úředníkem
pozemkového úřadu možnost realizace pozemkových úprav na svém území. Pozemkové
úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a
funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a
využil pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální
hospodaření vlastníků půdy. První se v rámci těchto úprav realizují cesty (realizace probíhá
za státní peníze a cesty přechází do vlastnictví obce). Pozemkové úpravy mají i účel pro
budování zón, ve kterých se zadrží voda, aby neodtekla pryč z krajiny. V obecním obchodě
budou pro tyto účely rozmístěny osvětové letáky. Je v každém případě třeba souhlas
majitelů pozemků v lokalitě.
9.Dotace. Obci byla udělena dotace na cca 60% nákladů na obnovu obecního rozhlasu a
dotace na podporu provozu obecního obchodu (zejm. elektrická energie).
Jako poslední informaci uvádíme, že dne 4.7. v 10.00 proběhne v obci společné jednání
Městského úřadu v Jindřichově Hradci a obce Drunče ohledně návrhu nového územního
plánu, který je vyvěšen na webových stránkách obce. Máte-li zájem o informace o novém
územním plánu, jste vítáni.

sledujte:
www.facebook.com/
drunce.cz/
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