
1 
 

Zápis 02/2022 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 11. května 2022 

Přítomni: Ing. Josef Štancl, Tomáš Břeň, Miroslav Lebeda, Bc. Vlasta Vostrčilová, 

Radek Chalupník, Mgr. Kateřina Novotná,  

Omluveni: Ing. Monika Chaloupková 

Zapisovatelka: Mgr. Kateřina Novotná 

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Vostrčilová, Tomáš Břeň 

 

    

Program: 

1. Zahájení, zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku  

4. Schválení darovací smlouvy pozemku p. p. č. 1052/2 

5. Schválení dodatku č. 15 ke smlouvě č. s firmou AVE z roku 2008 na zajištění odvozu a 

uložení tuhého komunálního odpadu  

6. Schválení celoročního hospodaření obce, závěrečného účtu obce včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a schválení závěrky obce za rok 2021 

7. Informace o archeologickém výzkumu a prováděných sondách na katolickém hřbitově 

8. Diskuze o diagnostice a možném způsobu opravy kanalizace od Chvátalů k prodejně 

Nopku 

9. Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2022 

10. Schválení plánu činnosti finančního výboru na rok 2022 

11. Schválení zápisu z jednání kontrolního výboru 

12. Schválení zápisu z jednání finančního výboru  

13. Schválení inventarizační zprávy za rok 2021 

14. Různé 

 

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

Novotná. Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Vlasta Vostrčilová a pan Tomáš Břeň. (6 

hlasů pro) 

2. Zastupitelstvo schválilo program jednání. (6 hlasů pro) 

3. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu 

Pardubického kraje na rok 2022 (6 hlasů pro) 

4. Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu pozemku p. p. č. 1052/2 (6 hlasů pro) 
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5. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 15 ke smlouvě č. s firmou AVE z roku 2008 na 

zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu (6 hlasů pro) 

 

6. Zastupitelstvo schválilo bez výhrad celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce za 

rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Dále 

schválilo závěrku obce za rok 2021. (6 hlasů pro) 

7. Starosta informoval zastupitele o probíhajícím archeologickém průzkumu a 

průzkumných sondách na katolickém hřbitově. 

8. Diskuze o možnostech diagnostiky a následné opravy kanalizace od Chvátalů směrem 

k pekárně Nopek. 

9. Zastupitelstvo schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2022 (6 hlasů pro) 

10. Zastupitelstvo schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2022 (6 hlasů pro) 

11. Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání kontrolního výboru (6 hlasů pro) 

12. Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání finančního výboru (6 hlasů pro) 

13. Zastupitelstvo schválilo inventarizační zprávu za rok 2021 (6 hlasů pro) 

14. Různé: 

a) v sobotu 4. června 2022 se uskuteční v 15:00 hodin vítání občánků a od 16:00 setkání 

seniorů  

b) v sobotu 25. června 2022 bude promítán film  

 

Zapsala:                                                                               Ověřovatelé: 

________________________________                       ________________________________ 

Starosta:  

________________________________                       _______________________________ 


