OBEC DRUZTOVÁ, Druztová 1, 330 07 Druztová
Bankovní spojení:
KB Plzeň
4122-371/0100

Telefon: 377 824 282
IČO: 257729
e-mail : druztova@druztova.cz

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Druztová schvaluje:
29/15 - zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva
30/15 - plnění rozpočtu k 30. 11. 2015
31/15 - rozpočtové opatření č.8 v roce 2015
32/15 - rozpočet pro rok 2016
33/15 - cenu stočného pro rok 2016 ve stávající výši 22 Kč/m3 včetně 15 % DPH. Cenu
vodného pro rok 2016 ve výši 150 Kč včetně DPH za pevnou složku a 46 Kč/m3
včetně DPH za pohyblivou složku
34/15 - plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací
35/15 - kupní smlouvu k pozemku p.č. 737 k.ú. Druztová o výměře 182 m2 za cenu
55 260 Kč pro pana Jaroslava Škardu, vlastníka sousední nemovitosti E 31
36/15 - uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace pro rok 2015 pro TJ Sokol
Druztová ve výši 11 250 Kč a pro Sbor dobrovolných hasičů Druztová ve výši
11 675 Kč na činnosti dle předložených žádostí.
37/15 - uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace pro rok 2016 pro TJ Sokol
Druztová ve výši 131 000 Kč, pro Sbor dobrovolných hasičů Druztová ve výši
93 600 Kč, pro Ekoklub rodičů, dětí a přírody o.s. ve výši 15 000 Kč a pro
Myslivecké sdružení Zruč – Druztová ve výši 10 000 Kč na činnosti dle
předložených žádostí.
38/15 - prodloužení nájemních smluv k bytovým jednotkám č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
v bytovém domě čp.2 do 31.12.2016 za předpokladu splnění podmínek dle Nařízení
vlády č. 146/2003 Sb. (neplatí pro bytovou jednotku č. 9) a uhrazení veškerých
pohledávek vůči obci Druztová.
39/15 - nájemní smlouvu k části objektu bez čp. na pozemku p.č. 423 a části pozemku p.č.
423 k.ú. Druztová na dobu neurčitou a výši nájemného 12 000 Kč včetně DPH ročně
pro SDH Druztová
40/15 - smlouvu o výpůjčce k části pozemku PK 232/1 díl 1 pro Obec Druztová k využití
jako místní komunikace a k uložení inženýrských sítí

Zastupitelstvo obce Druztová vydává :
41/15 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Druztová
42/15 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
43/15 - obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o stanovení úhrady vodného ve dvousložkové
formě

Zastupitelstvo obce Druztová bere na vědomí :
44/15 – rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 v roce 2015

Ing. Lucie Moravcová
místostarostka

Ing. Roman Kohout
starosta

