Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 25.11.2011
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.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)příspěvek MŠ v Deštné na vánoční nadílku
4)vyčištění stráně u lesa
5)dovykoupení pozemků pod čističku
6)návrh rozpočtu na rok 2012
7)diskuse a závěr

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

3)PŘÍSPĚVEK MŠ NA VÁNOČNÍ NADÍLKU
Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí vedení MŠ v Deštné o sponzorský dar na vánoční
besídku s nadílkou pro děti.Zastupitelé po diskusi,v které se přihlédlo k tomu,že 1 dítě ze vsi
tamní školku v současné době navštěvuje navrhli přispět částkou 1 000,-korun.
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče souhlasí s částkou 1 000,-korun.
Výsledek hlasování:PRO 5,PROTI 0,ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.3 bylo schváleno

4) NÁVRH UZAVŘENÍ SMLOUVY S FIRMOU TREGLER NOVÁ BYSTŘICE
Pan starosta seznámil zastupitele s problémem,který vyvstal s porostem stráně u lesa za vsí.
Pan starosta obdržel ústní nabídku o vyklizení stráně od zástupce firmy Tregler,který se
zavazuje strán vyčistit a porost seštěpkovat a odkoupit.Bližší informace pošlou v nabídce po
projevení zájmu ze strany obce.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé pověřují pana starostu k dalšímu jednání s firmou Tregler Nová Bystřice a po
obdržení bližší nabídky i k možnému podpisu smlouvy o dílo .
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.
5)VÝKUP POZEMKŮ POD ČOV
Zastupitel obce pan Jan Petřík seznámil účastníky schůze s problémem dvou majitelů,se
kterými se doposud nepodařil vyjednat odkup pozemků pod čističku.Z tohoto důvodu budeme
žádat o dotace až v roce 2012 a tím se plánovaná výstavba kanalizace posune minimálně o rok
tzn.do roku 2013.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče bere tuto problematiku na vědomí a pověřuje pana J.Petříka a
pana starostu k dalšímu jednání s majiteli danných pozemků.
Usnesení č.5 bylo schváleno Usnesení č.5 bylo schváleno.
6)NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRUNČE NA ROK 2012.
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2012.Jedná se o rozpočet
vyrovnaný(příjmy a výdaje ve stejné výši).(příloha zápisu č 2)

Návrh usneseníč.6:

Zastupitelé navrhují schválit Návrh rozpočtu obce Drunče na rok 2012 jako vyrovnaný.
Usnesení č.6 bylo přijato.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽELSE 0

Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)Návrh rozpočtu na rok 2012

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Krejčová(Turková)
Ověřovatel:Jiří Šimeček dne 25.11.2011
Ověřovatel:Jan Petřík

dne 25.11.2011

Starosta obce Drunče dne25.11.2011

Razítko obce

