Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 27.5.2011.
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.Jana Petříka a p.Jiřího Skůpu.
Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Jana Petříka a p.Skůpu 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 návrženým programem. K programu nebyly vzneseny
námitky.
Návrh usnesení č 2:
Program :
1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2)schválení programu
3)Závěrečný účet obce Drunče 2010
4)nápravná opatření k přezkumu hospodaření za rok 2010
5)rozpočtové změny č.1
6)zhodnocení Hasičské soutěže Drunče 2011
7)okna na kulturní dům
8)závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.

3)ZÁVĚREČNÝ ŮČET OBCE DRUNČE 2010
Pan starosta seznámil zastupitele se Závěrečným účtem obce Drunče za rok 2010.(příloha č.2)
Nebyly vzneseny námitky.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje schválit Závěrečný účet obce Drunče bez výhrad.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 3.bylo jednohlasně a bez výhrad schváleno.

4) PŘIJETÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ZJIŠTĚNÝCH CHYB A
NEDOSTATKŮ.
Zastupitelé obce Drunče obdrželi od pana starosty k nahlédnutí Zprávu ze závěrečného
přezkumu hospodaření obce Drunče za rok 2010.Nebyla splněna povinnost uskutečnit
rozpočtové opatření v případě změn ve fin.vztazích k jinému rozpočtu.Kontrolou výkazu Fin
2-12 bylo zjištěno překročení rozpočtu na pol. 5171 par.2212 o 10 procent.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče navrhují přijmout opatření k nápravě .( příloha č.3)
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.

5.ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.1
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami č.1.(příloha č.4)
Návrh usnesení č 5.:
Zastupitelé obce navrhují schválit rozpočtové změny č.1.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.5 bylo schváleno.

6)ZHODNOCENÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE V DRUNČI.
Starosta zhodnotil hasičskou soutěž jako velice zdařilou a poděkoval všem organizátorům
:osobně panu Jirkovi Skůpovi,Petru Souchovi ,Janu Petříkovi a Jirkovi Šimečkovi,aby
tlumočili jeho dík všem ostatním,kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže a svou pílí a
obětovaným vlastním volným časem přispěli ke zdárnému průběhu soutěže.Zvláštní dík patří
ženskému družstvu HASIČEK DRUNČE,které se nebály postavit týmům mužů a dokázaly,že

drunčovští hasiči mají oporu nejen mužskou,ale i ženskou.Obě družstva SDH DRUNČE
ukázkově reprezentovala svoji vesnici a za to jim patří náš obdiv i vřelé poděkování.

Zastupitelé vzali poděkování starosty na vědomí a zavázali se,že pokud čas a okolnosti dovolí
zorganizují soutěž i v roce 2012.

7)NOVÁ OKNA NA KULTURNÍ DŮM

Pan starosta seznámil zastupitele s předběžnou kalkulací od firmy Stakoplast na nová plastová
okna ke kulturnímu domu.Nabízená cena je vyšší než předchozí nabídka firmy Euro
Jordán.Strosta navrhuje přeobjednat okna u jiné firmy.
Zastupitelé navrhují počkat na zprávu od předchozí firmy a tento bod odročují na příští schůzi
zastupitelstva,kdy již bude jisté,že Euro Jordán okna nedodá.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)Závěrečný účet Obce Drunče za rok 2010
3)přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
4)rozpočtové změny č1
Zápis byl zhotoven dne 27.5.2011
Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Jan Petřík dne 27.5.2011
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 27.5.2011

Starosta obce Drunče dne 27.5.2011

Razítko obce

