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Zápis 06/2022 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 1. listopadu 2022 

 

 

Přítomni: Ing. Chaloupková Monika, Mgr. Kateřina Novotná, Bc. Vlasta Vostrčilová, Jaroslava 

Voříšková, Miroslav Lebeda, Tomáš Grambal, Jaroslav Teplý 

Zapisovatelka: Ing. Monika Chaloupková  

Ověřovatelé zápisu: Bc. Vlasta Vostrčilová, Jaroslav Teplý 

Program: 

1. Zahájení, zvolení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

2.  Schválení programu jednání 

3.  Pravidelné ošetření stromů na obecních pozemcích 

4. Schválení platu účetní obce a uzavření dohody o pracovní činnosti 

5. Schválení pravomocí starostky schvalovat rozpočtová opatření 

6. Žádost o příspěvek na provoz mateřské školky v Příluce  

7. Prohlídka obecních lesů 

8. Umístění dopravních zrcadel v obci  

9. Schválení nabídky položení kabelizace veřejného osvětlení 

10. Schválení nabídky výkonové fáze - vstupní podklady, společná dokumentace územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců v Bučině“ 

11. Různé:  plánované akce v období adventu a Vánoc 

 

1. Zasedání zahájila starostka obce paní Mgr. Kateřina Novotná. Zapisovatelkou byla zvolena paní 

Ing. Monika Chaloupková, ověřovateli zápisu paní Bc. Vlasta Vostrčilová a pan Jaroslav Teplý. (7 

hlasů pro) 

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

3.  Pravidelné ošetření stromů na obecních pozemcích provede letos opět firma pana Kováře. 

4. Zastupitelstvo schválilo plat účetní obce od ledna 2023 ve výši 12 500,-- Kč hrubého měsíčně a 

podepsání příslušné dohody o pracovní činnosti (7 hlasů pro) 

5. Zastupitelstvo schválilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

a) do výše 200 000,-- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů 
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b) rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen 

v případech: 

- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

- v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod a dále, když včasné 

provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 

z neoprávněné úhrady 

- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 

schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být 

realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby 

energií) 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci starostky včetně jeho stručného odůvodnění na nejbližším zasedání zastupitelstva 

konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou. (7 hlasů pro) 

6. Zastupitelstvo projednalo žádost obce Příluka o příspěvek na provoz mateřské školy. Výši 

příspěvku zastupitelstvo stanoví při schvalování rozpočtu obce na rok 2023. 

7. Zastupitelstvo si prohlédne obecní lesy v doprovodu pana Miroslava Krčila během měsíce 

listopadu. 

8. Zastupitelé se dohodli na umístění dopravních zrcadel v obci pro zvýšení bezpečnosti na místních 

komunikacích. Na křižovatce u fary bude zrcadlo vyměněno SUS Pardubického kraje.  

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy Energomontáže Votroubek s.r.o. na položení 

kabelizace veřejného osvětlení do chodníku v dolní části obce od návsi směrem k Cerekvici nad 

Loučnou. (7 hlasů pro)  

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku výkonové fáze – vstupní podklady, společná 

dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení, projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců 

v Bučině“ firmy BETA-PROJEKT s.r.o. (7 hlasů pro) 

11. Plánované akce v období adventu a Vánoc: rozsvícení vánočního stromku na návsi, vánoční 

jarmark na sále, ukončení roku, vánoční bruslení v Litomyšli. Občané dostanou podrobnější 

informace do svých poštovních schránek. 

Zapsala:                                                                              Ověřovatel zápisu: 

________________________________                            ________________________________ 

Starostka:                           Ověřovatelka zápisu:  

 

________________________________                            ________________________________ 


