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Zápis 01/2020 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 6. února 2020 

Přítomni: Ing. Chaloupková Monika, Ing. Štancl Josef, Tomáš Břeň, Mgr. Kateřina Novotná, 

Miroslav Lebeda, Bc. Vlasta Vostrčilová, Radek Chalupník 

Omluven:  

Zapisovatelka: Monika Chaloupková  

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Vostrčilová, Tomáš Břeň 

Program: 

1. Zahájení, zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Projednání zápisu z jednání finančního výboru 

4. Projednání plánu činnosti finančního výboru na rok 2020 

5. Projednání zápisu z jednání kontrolního výboru  

6. Projednání plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020 

7. Projednání inventarizační zprávy za rok 2019 

8. Schválení výše odměn členů zastupitelstva na základě novelizace NV č. 318/2017 Sb. 

9.Schválení daru pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče 

10. Rozpočtové opatření 2/2020 

11. Různé 

 

 

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

Chaloupková, ověřovateli zápisu paní Vlasta Vostrčilová a pan Tomáš Břeň. (7 hlasů 

pro) 

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

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis z jednání finančního výboru ze dne 

30.12.2019. (7 hlasů pro) 

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2020. (7 

hlasů pro) 

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 

30.12.2020. (7 hlasů pro) 

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020. (7 

hlasů pro) 

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo inventarizační zprávu za rok 2019. (7 hlasů pro) 
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8. Zastupitelstvo schválilo na základě novelizace NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků s platností od 1. března 2020 odměny 

neuvolněných členů zastupitelstva v následující výši: 

starosta – 21 000,-- Kč 

místostarosta – 19 000,-- Kč 

předseda kontrolního výboru a zároveň člen finančního výboru – 3 900,-- Kč 

předseda finančního výboru – 2 100,-- Kč 

člen výboru – 1 800,-- Kč 

(7 hlasů pro) 

9. Zastupitelstvo projednalo žádost o podporu činnosti Oblastní charity Nové Hrady u 

Skutče na rok 2020 a schválilo darovací smlouvu na příspěvek ve výši 5000,-- Kč. (7 

hlasů pro)  

10. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020. (7 hlasů pro)  

11. Různé: 

- zastupitelstvo se shodlo na nutnosti pořízení 2 radarů a pověřilo pana Lebedu poptat 

vhodné typy radarů u různých dodavatelů. 

- zastupitelstvo projednalo nabídku Hlášenírozhlasu.cz. Nabídku neshledalo vhodnou 

pro naši obec. 

- zastupitelstvo pověřilo pana Chalupníka zajistit vybudování plochy pro ustanovení 

nových sběrných kontejnerů pro tříděný odpad před prodejnou Konzumu a u staré 

školy. 

- zastupitelstvo pověřilo pana Chalupníka zajištěním výroby několika laviček, které 

budou rozmístěny na návsi a u cest v okolí Bučiny. 

- zastupitelstvo pověřilo pana starostu pozvat na jednání manžele Benešovi ohledně 

možnosti výstavby chodníku od prodejny Konzum k evangelickému hřbitovu, který 

by částečně vedl po jejich pozemku 

- zastupitelstvo pověřilo paní místostarostku zjistit, jaké nástěnky používají 

v okolních obcích a návrhy pak předložit na příštím jednání zastupitelstva 

- zastupitelé projednali nejbližší připravované akce, lyžařský zájezd, jarní běh. 

 

Zapsala:                                                                               Ověřovatelé: 

________________________________                       ________________________________ 

Starosta:  

________________________________                       _______________________________ 


