Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 16.12.2011
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 kromě p.Jana Petříka,který se omluvil.(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.(Turkovou)
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Šimečka a p.Skůpu J. zapisovatele
Hanu Turkovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO 4.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)dárkové balíčky pro důchodce a životní jubilanty
4)schválení změn v evidenci majetku
5)rozpočtové změny č.3
6)jednání s hasiči
7)zpráva o plnění přijatých opatření
8)diskuse a závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

Usnesení č.2 bylo schváleno.
3)DÁRKOVÉ BALÍČKY PRO DŮCHODCE A ŽIVOTNÍ JUBILANTY
Pan starosta přišel s návrhem zachovat tradici v poskytování dárkových balíčků důchodcům
k vánocům a taktéž dávat balíčky k významným životním jubileům..
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče souhlasí s tradicí pokračovat a projevit tím našim důchodcům úctu a
zároven obdarovat je v době vánoc nebo významných životních událostí.
Výsledek hlasování:PRO 4,PROTI 0,ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.3 bylo schváleno

4) NÁVRH ZMĚN V EVIDENCI MAJETKU Z DŮVODŮ DOOPRÁVKOVÁNÍ A
ROVNOMĚRNÝCH ODPISŮ
Paní účetní seznámila zastupitele s nutnými změnami v evidenci majetku obce.Zastupitelé
měli možnost se k evidenci majetku vyjádřit a navrhované změny schválit.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé schvalují změny ,které jsou přílohou tohoto zápisu.(příloha č 2)
Výsledek Hlasování:PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.
5)ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č 3
Pan starosta seznámil zastupitele s posledními změnami v rozpočtu v tomto roce.(RO č 3)
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče schválilo rozpočtové změny č.3.(viz příloha č 3)
Výsledek hlasování:PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.5 bylo schváleno Usnesení č.5 bylo schváleno.
6)JEDNÁNÍ S VELITELEM HASIČŮ
Pan starosta pozval na zastupitelstvo pana Kamila Skůpu velitele SDH Drunče
Jednání se neslo v duchu spolupráce hasičů s obcí a plánem programu na rok 2012.

Návrh usneseníč.6:

Zastupitelé navrhují podporovat hasiče v jejich činnosti a pokud bude v moci vedení obce,
zajistit co nejlepší podmínky chodu SDH a spolupráce s obcí a jejími zastupiteli.
Usnesení č.6 bylo přijato.
Výsledek Hlasování:PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0
7)SCHVÁLENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
Paní účetní seznámila zastupitele s problematikou plnění nápravných opatření(přijetí
k nápravě opatření 27.5.2011. Č.J.3/3).Po kontrole výkazu zastupitelé uznali nápravu a
souhlasí odeslat zprávu o plnění přijatých opatření KÚ České Budějovice-oddělení přezkumu
a metodiky hospodaření obcí.(příloha zápisu č 4).
Usnesení č.7 bylo přijato
Výsledek hlasování: PRO 4.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

8)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)změny v evidenci majetku obce
3)rozpočtové změny č 3
4)zpráva o plnění přijatých opatření

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

Zapisovatel:Hana Krejčová(Turková)
Ověřovatel:Jiří Šimeček dne 16.12.2011
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 16.12.2011

Starosta obce Drunče dne 16.12.2011

Razítko obce

