Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 8.4.2011.
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.Jiřího Šimečka a p.Jiřího Skůpu.
Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Šimečka 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)příspěvek na cestovné paní Míkové
4)uzavření smlouvy s auditorskou firmou
5)projednání přestupku proti obecní vyhlášce 3/2010
6)diskuse

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU PANÍ MÍKOVÉ

Pan starosta seznámil zastupitele s nezbytností zabezpečení chodu místní prodejny paní Marií
Míkovou z Rosičky.Prodejnu je nutno zachovat hlavně ohledně starším spoluobčanům,kteří
nikam nemají možnost za nákupy cestovat.Navrhuje proto,přispět paní Míkové na dopravu a
provoz prodejny částkou 5 000,- korun.
Nebyly vzneseny námitky.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje přispět částkou 5 000,-korun na dopravu a provoz
prodejny v Drunči.Peníze budou vyplaceny hotově z pokladny oproti výdaj.dokladu,který
p.Míková podepíše při převzetí peněz.(příloha č 2zápisu)
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 3.bylo schváleno.

4) UZAVŘENÍ SMLOUVY S AUDITORSKOU FIRMOU
Zastupitelé obce Drunče obdrželi nabídku firmy AZP.CZ,která provádí přezkum hospodaření
obcí dle zákona č.420/2004 Sb.Účetní a pan starosta navrhují uzavřít s touto firmou smlouvu
na rok 2011.Nebyly vzneseny námitky ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče navrhují uzavřít smlouvu s firmou AZP.CZ na přezkum hospodaření
obce za rok 2011.(smlouva příloha č.3)
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.

5.PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU PROTI OBECNÍ VYHLÁŠCE 3/2010.
Starosta obce seznámil zastupitele s nutností projednání pokousání p.Souchové psem manželů
Kotěrových.Zápis i nápravná opatření jsou přílohou tohoto zápisu(příloha č.4)
Návrh usnesení č 5.:
Zastupitelé obce navrhují zaujmout stanovisko,které navrhuje pan starosta a pověřuje pana
starostu na projednání tohoto přestupku ve správním řízení.
Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.5 bylo schváleno.

6)DISKUSE
Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.

Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)doklad o proplacení 5 000,- v hotovosti p.Míkové
3)smlouva s AZP.CP
4)zápis z projednání přestupku
Zápis byl zhotoven dne 8.4.2011
Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Jiří Šimeček dne 8.4.2011
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 8.4.2011

Starosta obce Drunče dne 8.4.2011

Razítko obce

