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Zápis 03/2021 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 23. června 2021 

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

Monika Chaloupková, Radek Chalupník 

Omluveni: Mgr. Kateřina Novotná 

Zapisovatel: Chaloupková Monika 

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Vostrčilová, Tomáš Břeň 

 

    

Program: 

1. Zahájení, zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení poskytnutí daru pro Spolek přátel Růžového paloučku 

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

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a schválení závěrky obce za rok 2020. 

5. Schválení nového vzoru smlouvy o nájmu hrobového místa 

6. Úprava obrubníku u chodníku před obchodem 

7. Různé 

 

 

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

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

Břeň. (6 hlasů pro) 

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

3. Zastupitelstvo projednalo žádost Spolku přátel Růžového paloučku o poskytnutí 

finančního daru a schválilo jeho poskytnutí ve výši 5 000,-- Kč.  (6 hlasů pro) 

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

rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Dále 

schválilo závěrku obce za rok 2020. (6 hlasů pro)  

5. Zastupitelstvo schválilo nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa. (6 hlasů pro) 

6. Zastupitelstvo schválilo úpravu obrubníku před obchodem tak, aby byl přístup do 

obchodu ze silnice bezbariérový (6 hlasů pro) 

7. Různé: 

- informace starosty o: 
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a) provedených opravách na budově staré školy a posunutí termínu opravy poškozené 

zdi okolo školní zahrady na podzim 2021 

b) havarijním stavu kanalizace v poli směrem k pekárně Nopek – diskuze o možném 

způsobu řešení  

c) posunu prací na uložení elektrického vedení do země v části obce na rok 2022 

d) plánované rekonstrukci asfaltové silnice nahoře v obci od Lebedů ke Křečkům 

- diskuze o položení elektrického vedení k vodojemu  

- diskuze o požadavku části občanů na vyčištění požární nádrže pro koupání dětí během 

letních prázdnin 

 

 

Zapsala:                                                                               Ověřovatelé: 

________________________________                       ________________________________ 

Starosta:  

________________________________                       _______________________________ 


