Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
z třetího zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 25.2.2011
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 navrženým programem. K programu nebyly vzneseny
námitky.
Návrh usnesení č 2:
Program :
1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)schválení programu zastupitelstva
3)porada starostů Jč kraje
4)návrh nového pojištění majetku obce
5)nová okna na kulturní dům
6)osvětlení sálu kulturního domu
7)přípojka k rodinnému domu Kotěrových
8)částka na nákup knih
9)diskuse a závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)INFORMACE ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ
Pan starosta seznámil zastupitele s novinkami ze zasedání starostů jihoč.kraje,které se konalo
1.2.2011 v Třeboni.Nastínil spoustu úkolů,které nás čekají a kladou na obce čím dál větší
nároky.
.
Nebyly vzneseny námitky a zastupitelé vzali novinky na vědomí.

4) NÁVRH NOVÝCH SMLUV NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBCE
Pan starosta seznámil zastupitele s problémem,které přináší staré pojistné smlouvy.Navrhl,aby
se majetek přepojistil pro případ nějaké nenadálé pojistné události,aby se z pojistky dala
čerpat případná náhrada.(příloha č 2).
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče s novým pojištěním souhlasí a pověřují pana starostu V.Skůpu
k podepsání smlouvy s ČESKOU POJIŠTOVNOU ve výši ročního pojistného 5 842,-.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.
5)NOVÁ OKNA NA KULTURNÍ DŮM
Pan starosta seznámil zastupitele s problémem starých oken kulturního domu.Nabídla se
firma,která poslala kalkulaci na 138 208,- na obě patra,což je celkem přijatelná suma.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče souhlasí s výměnou oken a pověřují p.starostu zajištěním smlouvy
s firmou v ceně 138 208,-.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽELSE 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.
6)OSVĚTLENÍ SÁLU KULTURNÍHO DOMU.
Zastupitel p.Skůpa Jiří podal návrh na novou instalaci osvětlení sálu kult.domu,aby mohl být
využíván ke kulturním účelům.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Drunče souhlasí s novou instalací osvětlení sálu kultur.domu.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽELSE 0.
Usnesení č.6 bylo schváleno.

7)PŘÍPOJKA NA ELEKTŘINU K NOVOSTAVBĚ RD KOTĚROVÝCH
Starosta seznámil zastupitele s oznámením MěÚ JH o zřízení el. přípojky k novostavbě RD.
Zároven navrhl provést přípojku veř.osvětlení ,kterou bude realizovat a hradit obec.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Drunče bere na vědomí oznámení o zřízení přípojky(příloha č.3) a
zároven souhlasí s vybudováním přípojky pro veřejné osvětlení.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽELSE 0.
Usnesení č.7 bylo schváleno.
8)ČÁSTKA PRO KNIHOVNU NA NÁKUP NOVÝCH KNIH
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Drunče schválilo na nákup knih pro MLK částku 3 000,-(tři tisíce korun).
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽELSE 0.
Usnesení č.8 bylo schváleno.
Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)návrh pojistné smlouvy
3)oznámení MěÚ JH

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Krejčová
Ověřovatel:Jiří Šimeček dne 25.02.2011
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 25.02.2011

Starosta obce Drunče dne 25.02.2011

Razítko obce

