Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dřenice ze dne 21.11.2018
Informace ozasedaní dle ustanovení § 93odst. 1zakona oobcích byly zverejneny na urední desce OÚ! vcetne elektronicke a to po dobu
nejmene 7dní, dale rozeslaním pozvanek, plakatu& a vyhlasením vmístním rozhlasu

Zasedaní bylo zahajeno v 19:00hod. a ukonceno v 20:30hod. Z celkoveho poctu 7
zastupitelu& bylo prítomno vsech 7.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnaset.
Přítomni zastupitelé: dle prezencní listiny
Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění)
programu jednání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro porízení zapisu ze zasedaní zastupitelstva obce je urcen p. Jakub
Novotny.
Overovateli zapisu byli navrzeni Michal Hybes a Pavel Tichy.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdrzel se: 0

Schválení a doplnění programu
Tomáš Starý navrhl doplnění programu o bod – „Změna určení využití POV 2019“. Následně proběhlo
hlasování o již doplněném programu zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

Program :
1. Kontrola usnesení z minuleho zasedaní
2. Rozpoctove opatrení c.7/2018
3. OVZ c.1/2018 „O místním poplatku a odstranovaní KO“
4. Príkaz c. 2/2018 – plan inventur na rok 2018
5. Navrh rozpoctu na rok 2019 a navrh strednedobeho vyhledu rozpoctu pro roky 2020
a 2021
6. Úrcení zastupitele pro spolupraci s porizovatelem Ú! P obce
7. Zmena zadosti na POV
8. Rozprava
9. Úsnesení, zaver

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo bylo seznameno s overením podpisu& u Tomase Stareho, Michala Hybese a
Pavla Ticheho u Č= eske sporitelny a.s. pro ucet obce Drenice k zadavaní bezhotovostních
príkazu& a k hotovostním vyberu& m.

2.Rozpočtové opatření č.7/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpoctove opatrení c.7/2018
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
nikdo
nikdo

3.OVZ č.1/ 2018 o místním poplatku a odstraňování KO
Zastupitelstvo schvaluje poplatek za KO v obci Drenice, probehne zajistení prípravy
vyberoveho rízení na likvidaci KO a ostatních odpadu& .
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
nikdo
nikdo

4. Příkaz č.2/2018 – plán inventur na rok 2018
Ve smyslu zakona 563/1991 Sb., o ucetnictví a provadecího predpisu c. 270/2010 byl
stanoven plan inventur, ktere budou zahajeny na konci roku 2018.
Č= lenove inventarizacní komise jsou povinni postupovat dle vyhlasky c. 270/2010 Sb., a
dle vnitrní smernice k inventarizaci majetku.
Zastupitelstvo schvalilo plan inventur na rok 2018, jako predseda inventarizacní komise
byl zvolen Ondrej Martinec, jako clenove inventarizacní komise byli zvoleni Pavel Tichy
a Jakub Novotny.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
nikdo
nikdo

5.Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro
roky 2020 a 2021 obce Dřenice
Zastupitelstvo projednalo a schvalilo navrh rozpoctu na rok 2019 a navrh
strednedobeho vyhledu rozpoctu pro roky 2020 a 2021 obce Drenice.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
nikdo
nikdo

6.Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP obce
Zastupitelstvo schvalilo, ze zastupitelem pro spolupraci a komunikaci s porizovatelem
Ú! P obce bude Tomas Stary.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
nikdo
nikdo

7. Změna žádosti na POV
Zastupitelstvo projednalo schvalilo zmenu zadosti na POV na revitalizaci pozemku u
budovy s cp.92 (obecní kulturní du& m - hostinec) s urcením vyuzití na prostory pred
budovou (chodníky, místní komunikace, okrasna zelen...)
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
nikdo
nikdo

8.Rozprava
Starosta obce Drenice informoval o níze vypsanych bodech:
a) zrízení nove smlouvy u stavajícího telefonního operatora O2 – vyjednaní
vyhodnejsích podmínek pro obec Drenice
b) odsouhlasení zrusení telefonní budky v obci Drenice, budka bude
provozovatelem v pru& behu roku 2019 odstranena

c) informace o presunutí trafostanice; uvazovany dve varianty, bude pokracovano v

d)
e)

f)

g)

jednaní s majiteli pozemku& a s provozovatelem distribucní soustavy Č= EZ
Distribuce a projektantem firmou PEN
byly predany nove podpisove vzory na matriku Mestskeho uradu Čhrudim
byly projednany stíznosti pana Adamce a pana Olejníka na nerovnosti príjezdove
komunikace k jejich nemovitostem, bude provedena provizorní oprava. Na jare
2019 bude vyhodnocena a projednana prípadna generalní oprava komunikace
zadost pana Pleskota na pokacení stromu& bude resena s majiteli pozemku, obec
zajistí potrebne povolení k vykacení trech stromu& , ktere ohrozují zdraví, majetek
i elektricke vedení
podana zprava o stavu dotacního programu MMR , ktery hodlame vyuzít pro
revitalizaci zahrady u budovy c.p. 92 – MMR dosud neuverejnilo „vyzvu“.
Zastupitelstvo zajistí navrh (studii) revitalizace

9.Usnesení a závěr
Zastupitelstvo dne 21.11.2018 schválilo :
a) Rozpoctove opatrení c. 7/2018
b) OZV c.1/2018
c) Navrh rozpoctu pro rok 2019 a navrh strednedobeho vyhledu rozpoctu pro roky

2020 a 2021
d) Zastupitele pro spolupraci s porizovatelem Ú! P obce – Tomas Stary
e) Zmenu ucelu POV na rok 2019
Zastupitelstvo dne 21.11.2018 vzalo na vědomí :
- informace o probíhajících zalezitostech dle bodu 8)

Zapis byl vyhotoven dne: 21.11.2018
Zapisovatel: Jakub Novotny
Overovatele: Michal Hybes, Pavel Tichy
Starosta: Tomas Stary

