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Vítejte v jarním vydání zpravodaje

Vážení občané obce Drunče,
letošní jaro začalo rychle, Jarní prázdniny téměř následovaly ty vánoční a i Velikonoce jsou dříve než
obvykle. Za kalendářním jarem však příroda pospíchá jenom pomalu a ještě v předminulém týdnu naši ves
sužovaly teploty hluboko pod bodem mrazu. Meteorologové doufají a slibují, že to skutečné jarní počasí
přijde ihned po Velikonočních svátcích. Tak věřme, že mají pravdu.
Každopádně máme před sebou jeden z nejkrásnějších úseků roku, který zahrnuje hodně práce i radosM.
Tak například bude třeba:
Vybrat ten správný čas k vysadbě skleníkových i venkovních
rostlin. Pohnojit, otočit a vyplít záhonky. Sledovat pečlivě předpověď
počasí a živě o ní podiskutovat se sousedy.
Nabrousit nože u sekaček (případně pobrousit kosu) a najít
ztracené hrábě. Až do podzimu se nám nezastavitelná tráva, tráva a
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zase tráva postará o zábavu, že se tomu brzy smát nebudeme.
Uklidit hrablo na sníh (a nebo ještě ne?) a odhadnout kolik uhlí a dřeva ještě zbylo v zásobách po
zimním topení.
A nakonec i vynést ven letní lavičku nebo židle na večerní sousedské posezení!

VESELÉ
VELIKONOCE!

Zpravodaj je tady ale opět kvůli informacím ze zasedání zastupitelstva. Tady jsou:

Zastupitelstvo 9.2. 2018
-

Schválen obecní rozpočet na rok 2018 – Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce
na další rok se schodkovou bilancí. Rozpočet počítá s očekávanými příjmy ve výši
997.200,- Kč a s výdaji vy výši 1.484.200,- Kč. Rozpočet na úrovni příjmů kopíruje
zkušenosc s minulými roky a na úhradu schodku má obec úspory z minulých let.
Rozpočet je schválen jako schodkový z důvodu plánované revitalizace obecního
rybníka (směrem na Březinu). Obec zahájila tuto revitalizaci již v roce 2017 vlastními
silami. Na rok 2018 a následující bude požádáno o dotaci na opravu hráze, kbelu,
výpustě a dalších čásM. Dotace by měly směřovat i na odbahnění a opravu břehů.
Pokud obec dotaci nedostane nebo ji nedostane v očekávané výši, bude zastupitelstvo
rozhodovat jak dál a rozpočet se znovu upraví.
Jako klíčové se jeví nalezení projektanta, který by byl schopen posoudit stav rybníku a
nalézt nejlepší řešení pro stávající situaci. Obec má zájem na získání dotace jenom v
případě, že by ta část rozpočtu, kterou bude muset obec hradit ze svého, byla únosná.
V opačném případě je možnosM provést revitalizaci postupně po dobu několika let a
vždy z úspor obce. Důležité bude též jednání s Agrou Deštná, a.s., protože rybník je
zabahněn zejména z důvodů její činnosc na polích v okolí. Po odbahnění bude třeba
přijmout taková opatření, aby se zem znovu do rybníka nesplavovala.
Nejbližší změny, které poznají občané obce, jsou výkup pozemků od obce Březina (již
schváleno a nyní se připravují smlouvy, zaměření pozemků a další kroky) a výsadba
nových stromů kolem rybníka.

-

Setkání starostů - proběhlo setkání starostů, na kterém se projednávala kromě jiného
i oprava komunikace přes Drunče. Podle poskytnutých informací je oprava
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komunikace zadaná do plánu výstavby tohoto roku. Nová komunikace by měla být
položena od obce Březina až po konec Jihočeského kraje.
-

Prodejna - zastupitelstvo schválilo příspěvek na provoz obchodu s Mm, že se pokusí na
obchod získat dotace z programu podpory venkova nebo jiného programu. Obchod je
v obci cennou službou, a proto se ji zastupitelstvo rozhodlo jednomyslně podporovat i
nadále.

-

Dotace územní plán - obec požádala o dotaci na pořízení nového územního plánu.
Žádost byla podána a doplněna dle požadavků Ministerstva pro místní rozvoj. Nyní
čekáme na výsledek posouzení a případně podáme žádost znovu příšM rok.

-

Dotace na další výsadbu stromů - obec se připojila k programu projektu KLIMATICKÁ
ZELEŇ/ KLIMAGRÜN (INTERREG projekt ATCZ142) Jihočeského kraje s Mm, že žádost
byla předběžně kladně vyřízena. Výsadba by měla pokračovat v dolní čásc pozemků
na Vrších a kolem nově opravené cesty na Hrubiánku až do lesa na svážnici. Půjde o
desítky ovocných stromů, listnatých stromů a zároveň i o výsadbu keřů.

-

Knihovna - Zastupitelstvo schválilo dotaci na nové knihy do knihovny ve výši 3 csíce
Kč.

-

Hasičská klubovna - v klubovně, tzv. “kiosku” probíhají opravy podlahy a stěn. Během
jara se bude pokračovat v odvlhčování místnosc tak, aby bylo možné opravy dokončit
a začít klubovnu opět používat.

-

Svoz odpadu - obec poptá služby svozu odpadu formou soutěže v následujících
ﬁrmách/obcích: AVE, Sompo, Rumpold, Envisan a obec Radenín. Soutěž bude
vyhlášena za účelem dosažení opcmnální ceny za svoz a skládkovné. Čas na soutěž i
uzavření nové smlouvy je po celou dobu roku 2018, kdy služby zajišťuje stále AVE.

-

Vrata do hasičárny - Dobrovolní hasiči si ze svých úspor koupili vůz - dodávku na
přepravu týmu na hasičské soutěže. Vůz by měl sloužit i na případné výjezdy k
zásahům. Za účelem parkování vozu proběhne přestavba vrat do hasičárny, aby bylo
auto pěkně schované.
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