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Zápis 05/2019 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 4. září 2019 

 

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.  Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka se 

smíšeným provozem Cerekvice-Bučina“ 

4. Schválení záměru žádat o dotaci na realizaci projektu „Cyklostezka se smíšeným provozem 

Cerekvice-Bučina 

5. Schválení Programu rozvoje obce na léta 2019-2029 

6. Pasport veřejných komunikací 

7. Výměna oken v budově hostince a oken a dveří v budově vodojemu 

8. Pronájem hostince 

9. Záměr převzít do majetku obce budovu katolického kostela a ohradní hřbitovní zeď 

10.Možnost vypůjčení štěpkovače s proškolenou obsluhou a podmínky předávání kompostérů 

v září 2019 

11. Kontrola statiky hasičské zbrojnice 

12.Příprava vyhlášky o vybírání poplatků za ubytování turistů v obci 

 

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 schválilo smlouvu o spolupráci s obcí Cerekvice nad Loučnou při výstavbě 

cyklostezky (7 hlasů pro) 

4. Zastupitelstvo schválilo záměr žádat o dotaci na výstavbu cyklostezky ke škole do 

Cerekvice nad Loučnou (7 hlasů pro) 

5. Zastupitelstvo schválilo Program rozvoje obce na léta 2019-2029 (7 hlasů pro) 
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6. Zastupitelstvo vzalo na vědomí dokument Pasport veřejných komunikací 

7. Starosta informoval zastupitele o dokončení výměny oken v budově hostince a v budově 

vodojemu, kde byly vyměněny i vstupní dveře. 

8. Zastupitelstvo rozhodlo o vypsání výběrového řízení na pronájem hostince U Hvězdy. 

9. Starosta informoval občany o výsledku jeho jednání na Probošství Litomyšl o záměru obce 

převzít do majetku budovu katolického kostela a ohradní hřbitovní zeď. 

10. Starosta informoval občany o možnosti vypůjčení štěpkovače s proškolenou obsluhou a o 

podmínkách předávání kompostérů v září 2019. 

11. Byla provedena kontrola statiky budovy hasičské zbrojnice a bude nutné budovu opravit. 

O dalším postupu bude rozhodnuto na dalším jednání zastupitelstva. 

12.Přípravou vyhlášky o poplatcích za ubytování turistů v obci byla pověřena paní Vlasta 

Vostrčilová (7 hlasů pro)  

Zapsala:                                                                               Ověřovatelé: 

________________________________                       ________________________________ 

Starosta:  

________________________________                       _______________________________ 


