Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 15.7.2011
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.Jana Petříka.
Jako zapisovatele p.Hanu Krejčovou.(Turkovou)
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Šimečka a p.Petříka 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)neinvestiční náklady MŠ
4)návrh nového rozšíření osvětlení
5)nová okna na kulturní dům
6)diskuse a závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)NEINVESTIČNÍ NÁKLADY OBCE NA ŽÁKA V MŠ

Pan starosta seznámil zastupitele s jednáním s panem starostou Města Deštná ohledně platby
za žáka v MŠ.(jedná se o neinvestiční náklady za jednoho žáka na pololetí).Pan starosta
navrhuje platit za žáka v MŠ poze v tzv.předškolní povinné docházce,což se naší žákyně
Markéty Skůpové zatím netýká.
Výdaje na žáka navrhuje platit do výše 6000,- za školní rok ,tj.3000,- za pololetí.
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče souhlasí s návrhem pana starosty.Platit za žáka pouze v povinné
předškolní docházce a to max.6000,-ročně.
Výsledek hlasování:PRO 5,PROTI 0,ZDRŽEL SE 0.

4) NÁVRH ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Pan starosta seznámil zastupitele s problémem,který vyvstal s novostavbou manželů
Kotěrových.Je třeba rozšířit veřejné osvětlení i do oblasti ,kde dům stojí a rovnou počítat i
s dalším propojením.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče souhlasí a pověřují starostu k jednání s příslušnou firmou a rozšířit
veřejné osvětlení.
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 210 000 Kč.Jedná se o firmu Stakoplast Tábor,která okna
vyrábí i montuje.(smlouva o dílo příloha č2)
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče souhlasí s výměnou oken a pověřují p.starostu zajištěním smlouvy
s firmou v ceně 210 000,-.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽELSE 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.

Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina

2)Stakoplast: Smlouva o dílo

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Krejčová(Turková)
Ověřovatel:Jiří Šimeček dne 15.7.2011
Ověřovatel:Jan Petřík

dne 15.7.2011

Starosta obce Drunče dne15.7.2011

Razítko obce

