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Zápis 01/2022 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 9. března 2022 

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

Radek Chalupník, Mgr. Kateřina Novotná, Ing. Monika Chaloupková 

Omluveni:  

Zapisovatelka: Ing. Monika Chaloupková 

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Vostrčilová, Tomáš Břeň 

 

    

Program: 

1. Zahájení, zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Plány rekonstrukce osvětlení v obci  

4. Sondy pro statické zabezpečení ohradní zdi katolického hřbitova 

5. Schválení memoranda o partnerství a spolupráci s AVE a Opatovickou elektrárnou 

6. Schválení dodatku č. 14 ke smlouvě s firmou AVE 

7. Schválení finančních příspěvků různým organizacím v okolí obce 

8. 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. (7 hlasů pro) 

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

3. Zastupitelstvo projednalo možnost rekonstrukce osvětlení v obci zároveň spolu 

s přemístěním el. vedení do země. 

4. Zastupitelstvo projednalo způsob provedení sond pro statické zabezpečení ohradní zdi 

katolického hřbitova. 

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo memorandum o partnerství a spolupráci s AVE a 

Opatovickou elektrárnou. (7 hlasů pro) 

6. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 14 ke smlouvě s firmou AVE na zajištění odvozu a 

uložení tuhého komunálního odpadu. (7 hlasů pro) 

7. Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu na částku ve výši 5 000,-- Kč Oblastní 

charitě Nové Hrady u Skutče, příspěvek na činnost ve výši 3 000,-- Kč Záchranné 
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stanici a ekocentru Pasíčka a příspěvek na činnost ve výši 3 000,-- Kč Českému svazu 

včelařů z. s., Základní organizaci ve Vysokém Mýtě. (7 hlasů pro) 

8. Různé: 

a) v sobotu 2. dubna 2022 se uskuteční divadelní představení spolku Doveda ze Sloupnice 

b) plánování jarních akcí - čarodějnický běh 30. 4. 2022, setkání seniorů 21. 5. 2022, 

promítání filmu zatím bez konkrétního termínu. 

 

Zapsala:                                                                               Ověřovatelé: 

________________________________                       ________________________________ 

Starosta:  

________________________________                       _______________________________ 


