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Zápis 07/2020 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 30. listopadu2020 

Přítomni: Ing. Josef Štancl, Tomáš Břeň, Mgr. Kateřina Novotná, Miroslav Lebeda, Bc. Vlasta 

Vostrčilová, Ing. Monika Chaloupková, Radek Chalupník 

Zapisovatel: Chaloupková Monika 

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Vostrčilová, Tomáš Břeň 

 

 

Program: 

1. Zahájení, zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Informace o cyklostezce mezi Bučinou a Cerekvicí nad Loučnou 

4. Rozpočtové opatření č. 10 

5. Vodné a stočné v roce 2021 

6. Poplatky za popelnice v roce 2021 

7. Poplatky za psy v roce 2021 

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

9. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. s Českou republikou – Úřadem pro  

zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k majetku, pozemkové parcele č. 1367 do vlastnictví obce  

10. Objezdová trasa silnice č. II/358 

11. Radary 

12. 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. Starosta informoval zastupitele o kolaudaci cyklostezky a o celkových nákladech na její 

výstavbu ve výši 6 1440 013,22 Kč. Z této částky uhradí obec Bučina ze svých 

prostředků 50% podíl z ostatních a neuznatelných nákladů v celkové výši 1 427 231,61 

Kč. 

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 10 (7 hlasů pro) 

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pro rok 2021 výši vodného na 28,-- Kč/m3 a 

stočného na 25,-- Kč/m3. (6 hlasů pro a 1 hlas proti) 
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6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pro rok 2021 poplatek za svoz komunálního 

odpadu ve výši 600,-- Kč/osoba s trvalým bydlištěm v obci. Bude uvedeno v nové 

OZV. (4 hlasy pro a 3 hlasy proti) 

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pro rok 2021 poplatek za psa ve výši 100,-- Kč za 

prvního psa a 150,-- Kč za každého dalšího psa v domácnosti. Bude uvedeno v nové 

OZV.  (4 hlasy pro a 3 hlasy proti) 

8. Zastupitelstvo zpracovalo návrh rozpočtu obce na rok 2021. 

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu s Českou republikou – Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k majetku, pozemkové parcele č. 1367 do vlastnictví obce. (7 hlasů pro) 

10. Zastupitelstvo projednalo žádost Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje o 

zvolení jedné ze tří variant možných objezdových tras silnice č. č. II/358, z Nových 

Hradů do Litomyšle, u které Pardubický kraj plánuje rekonstrukci někdy v období 

2021-2027, a vybralo navrhovanou variantu č. 2., která se obci Bučina vyhýbá. (7 hlasů 

pro) 

11. Zastupitelstvo projednalo nabídky radarů a přesunulo finální rozhodnutí o jejich nákupu 

do roku 2021. 

12. Různé (diskuze nad rekonstrukcí prodejny Konzum, podobou webových stránek obce, 

koncem roku 2020 a akcemi v roce 2021)  

 

Zapsala:                                                                               Ověřovatelé: 

________________________________                       ________________________________ 

Starosta:  

________________________________                       _______________________________ 


