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Zápis 01/2021 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 8. března 2021 

Přítomni: Ing. Josef Štancl, Tomáš Břeň, Mgr. Kateřina Novotná, Miroslav Lebeda, Bc. Vlasta 

Vostrčilová, Ing. Monika Chaloupková, Radek Chalupník 

Zapisovatel: Chaloupková Monika 

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Vostrčilová, Tomáš Břeň 

 

    

Program: 

1. Zahájení, zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2021 

4. Informace o rekonstrukci prodejny Konzum 

5. Opravy v areálu budovy staré školy 

6. Oprava budovy hasičské zbrojnice 

7. Schválení Darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen (služebností) a 

smlouvy o zřízení zákazu zcizení a zatížení věcí (smlouva o bezúplatném převodu 

nemovitých věcí - budovy kostela sv. Jakuba Staršího, stavební parcely č. 24 a 

pozemkové parcely č. 42/1 do majetku obce) 

8. Schválení Darovací smlouvy (smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí z kostela 

sv. Jakuba Staršího do majetku obce) 

9. Oznámení o zahájení řízení na základě žádosti Mysliveckého spolku Potočiny - 

Hrušová  

10. Rozmístění odpadkových košů na části cyklostezky vedoucí po katastru obce 

11. Schválení plánu činnosti finančního výboru na rok 2021 

12. Schválení zápisu z jednání kontrolního výboru 

13. Schválení zápisu z jednání finančního výboru 

14. Schválení inventarizační zprávy za rok 2020 

15. Stížnosti občanů 

 

 

1. Zasedání zahájil starosta pan Josef Štancl. Zapisovatelkou byla zvolena paní Monika 

Chaloupková. Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Vlasta Vostrčilová a pan Tomáš 

Břeň. (7 hlasů pro) 

2. Zastupitelstvo schválilo program jednání. (7 hlasů pro) 

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021 (7 

hlasů pro) 
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4. Starosta informoval zastupitele o dosud provedených pracích na rekonstrukci prodejny 

Konzum i o pracích, které ještě zbývá dokončit (fasáda budovy), a o dosud 

vyúčtovaných nákladech rekonstrukce. Zastupitelstvo pověřilo starostu požádat stavební 

firmu o cenovou nabídku na dodatečné práce (nátěr dřevěného okřídlí pod střechou, 

dokončení a úprava dlažby v celém okolí budovy). 

5. Zastupitelstvo projednalo postup prací při kácení starých stromů na zahradě okolo 

budovy staré školy, aby vznikl přístup a bylo možné opravit pobořenou zeď oddělující 

zahradu bývalé školy a pozemek pana Částka. Na základě upozornění nájemce obecního 

bytu na neuspokojivý stav komína v budově bude požádán o jeho revizi kominík, pan 

Zamastil, a o nové oplechování pan Částek. 

6. Starosta informoval zastupitele o provedených pracích na opravě budovy hasičské 

zbrojnice. Firma, která opravu provedla, bude požádána o provedení lepší finální úpravy 

oblouku nad vraty budovy. 

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Darovací smlouvu, smlouvu o zřízení věcných 

břemen (služebností) a smlouvu o zřízení zákazu zcizení a zatížení věcí (smlouva o 

bezúplatném převodu nemovitých věcí – budovy kostela sv. Jakuba Staršího, stavební 

parcely č. 24 a pozemkové parcely č. 42/1 do majetku obce) (6 hlasů pro, 1 hlas se 

zdržel) 

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Darovací smlouvu (smlouva o bezúplatném 

převodu movitých věcí z kostela sv. Jakuba Staršího do majetku obce) (6 hlasů pro, 1 

hlas se zdržel) 

9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení o zahájení řízení na základě žádosti 

Mysliveckého spolku Potočiny – Hrušová ve věci povolení výjimky ze zákazů chovat 

v zajetí, držet a dopravovat koroptev polní a dále o vydání souhlasu pro vypouštění 

koroptví polních do volné přírody. Obec jako účastník řízení nebude v této věci činit ve 

správním řízení žádné úkony či návrhy. 

10. Zastupitelstvo pověřilo paní Vlastu Vostrčilovou nákupem odpadkových košů, které 

budou rozmístěny u části cyklostezky vedoucí po katastru obce. 

11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2021 (7 

hlasů pro) 

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. ledna 

2021 (7 hlasů pro) 

13. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis z jednání finančního výboru ze den 4. ledna 

2021 (7 hlasů pro) 

14. Zastupitelstvo projednalo a schválilo inventarizační zprávu za rok 2020 ze dne 25. ledna 

2021 (7 hlasů pro).  
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15. Zastupitelstvo projednalo stížnosti občanů na volně pobíhající psy po území obce, auta 

parkující na chodníku v dolní části obce směrem k Cerekvici nad Loučnou a kontejner 

na hnůj postavený uprostřed obecní cesty. Zastupitelstvo žádá občany o nápravu a 

děkuje těm, kteří ji již učinili. 

 

 

Zapsala:                                                                               Ověřovatelé: 

________________________________                       ________________________________ 

Starosta:  

________________________________                       _______________________________ 


