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Zápis 08/2022 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 15. prosince 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.  Zhodnocení činnosti v roce 2022 

4. Schválení vnitřní normy o inventarizaci 

5. Schválení plánu inventur na rok 2023 

6. Zvolení předsedy inventární a likvidační komise, zvolení členů obou komisí  

7. Schválení výše vodného a stočného pro rok 2023 

8. Schválení OZV 01/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

9. Schválení rozpočtu obce na rok 2023 

10. Informace o plánovaných akcích 

11. Různé 

 

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.  Starostka obce zhodnotila uplynulý rok 2022 z pohledu akcí, konaných v obci, realizovaných 

projektů a hospodaření obce.  

4. Zastupitelstvo schválilo vnitřní normu o inventarizaci. (7 hlasů pro) 

5. Zastupitelstvo schválilo plán inventur na rok 2023. (7 hlasů pro) 

6. Zastupitelstvo zvolilo předsedkyní inventární komise paní Vlastu Vostrčilovou. Předsedou 

likvidační komise byl zvolen pan Tomáš Grambal. Pánové Jaroslav Teplý a Miroslav Lebeda a paní 

Jaroslava Voříšková, byli zvoleni členy obou komisí. (7 hlasů pro) 
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7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pro rok 2023 výši vodného 33,00 Kč/m3 a výši stočného 

42,00 Kč/m3. (7 hlasů pro) 

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo OZV 01/2022 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. Poplatek byl stanoven ve výši 900,00 Kč/osoba. Občanům byla 

nabídnuta možnost úhrady poplatku ve dvou splátkách k 31. březnu a 30. září 2023. (6 hlasů pro, 1 

hlas proti) 

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2023. Rozpočet byl schválen jako 

vyrovnaný. Příjmy a výdaje činní shodně 6 236 472,00 Kč. (7 hlasů pro) 

10. Starostka seznámila občany s největšími plánovanými investicemi pro rok 2023. (Rekonstrukce 

chodníku od cyklostezky k hostinci. V této části obce je plánováno i nové veřejné osvětlení. 

Výstavba nového chodníku od prodejny Konzum ke křižovatce u fary. Nákup dopravních zrcadel na 

místní komunikace. Sanace dřevěného krovu střechy katolického kostela. Položení elektrického 

vedení k tenisovému kurtu. Oprava zdi kolem zahrady u budovy staré školy. Údržba a rekonstrukce 

části kanalizace. Výsadba nového lesního porostu v obecních lesích.) 

11. Kontrola vrtu ve vodojemu kvůli zjištění aktuální výše hladiny vody. Řešení propadlého krytu 

kanalizace u čísla popisného 14.  

Zapsala:                                                                              Ověřovatel zápisu: 

________________________________                            ________________________________ 

Starostka:                           Ověřovatelka zápisu:  

 

________________________________                            ________________________________ 


