Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 30.3.2012
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.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 navrženým programem. K programu nebyly vzneseny
námitky.
Návrh usnesení č 2:
Program :
1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)schválení programu zastupitelstva
3)žádost o příspěvek organizaci Stonožka
4)poutová zábava,nákup stolů a židlí
5)nabídka nového rozhlasu
6)zhodnocení auditu,nová smlouva s auditorskou firmou
7)příspěvek na dopravu pro zajištění místního obchodu
8)diskuse,závěr

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

3)ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK STONOŽCE
Pan starosta seznámil zastupitele s dopisem o finanční podporu pro hendikepované ve
sdružení Stonožka.Navrhl věnovat peníze raději osobně na ověřené účely.O tomto sdružení
mu není nic známo.
NÁVRH USNESENÍ Č 3.
Zastupitelé obce Drunče souhlasí s návrhem pana starosty a doporučují raději poukázat
finance na některý z podporných programů,který lze ověřit,popřípadě se přímo zúčastnit
předání.Pokud se něco takového naskytne bude o tom zastupitelstvo znovu jednat.
Výsledek hlasování:PRO 5,PROTI 0,ZDRŽEL SE 0.

4) ORGANIZACE POUTOVÉ ZÁBAVY A DOKOUPENÍ ŽIDLÍ A STOLŮ DO KD
Pan starosta seznámil zastupitele s možností zajistit pro občany obce kulturní akci před
poutí,která se koná 20.5.2012 .Akci by si vzali pod patronát místní hasiči,kteří by zajistili
občerstvení a dozor.Pan starosta by zajistil kulturní program.Dále je třeba přikoupit na tento
účel stoly a židle do sálu KD.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelé obce Drunče souhlasí a pověřují starostu k zajištění kulturního programu na
předpoutovou akci.Také schvalují koupi stolů a židlí dle potřeby,protože se využijí pro
budoucí akce.
Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.
5)NABÍDKA NOVÉHO ROZHLASU
Pan starosta seznámil zastupitele s postřehy ze Setkání starostů jindřichohradecka,kde mu
byla nabídnuta firmou Bártek rozhlasy oprava popřípadě úplně nový místní rozhlas.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Drunče vzalo nabídku na vědomí,ale zatím se shodlo,že pro účely obce
stačí stávající místní rozhlas.Proto zatím nabídku nepřijalo.
Výsledek Hlasování:PRO 0.PROTI 5.ZDRŽELSE 0
Usnesení č.5nebylo schváleno.
6)PŘÍPRAVA NA KONTROLU HOSPODAŘĚNÍ ZA ROK 2012 a zhodnocení auditu

Paní účetní seznámila zastupitele s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2011.

Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o provedení kontroly hospodaření obce na rok
2012. Návrh poslala firma AZP CZ s.r.o.,Jírovcova 37,370 01 České Budějovice,se kterou
obec v lonském roce podepsala smlouvu.
Návrh usnesení č 6:
Zastupitelstvo navrhuje podepsat smlouvu s firmou AZP CZ s.r.o. a pověřuje pana starostu
k jejímu podpisu.(příloha č 2)
Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

7)PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU PRO ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNÍ PRODEJNY
Pan starosta tlumočil žádost paní Míkové o příspěvek na dopravu pro dovoz zboží do místní
prodejny.

Návrh usnesení č 7:
Zastupitelé navrhují schválit příspěvek na dopravu ve výši 6 000,-korun.Prodejnu je nutné
zajistit pro starší občany obce,kteří nemají jinou možnost koupě potravin.(příloha č 3)
Výsledek hlasování:PRO5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č 7 bylo schváleno.

8)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1)prezenční listina
2)návrh smlouvy s AZP
3)smlouva opříspěvku na dopravu

Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Jan Petřík dne 30.3.2012
Ověřovatel:Jiří Skůpa

dne 30.3.2012

Starosta obce Drunče dne 30.3.2012
Razítko obce

