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Zápis 08/2019 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Bučině dne 6. prosince 2019 

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

Miroslav Lebeda, Bc. Vlasta Vostrčilová,  

Omluven: Radek Chalupník 

Zapisovatelka: Monika Chaloupková  

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Vostrčilová, Tomáš Břeň 

Program: 

1. Zahájení, zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení OZV obce Bučina č. 01/2019 

4. Schválení OZV obce Bučina č. 02/2019 

5. Schválení OZV obce Bučina č. 03/2019 

6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-2024 

7. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020 

8. Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací 

9. Schválení kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí č. 172/3 a 172/7 

10. Ohlédnutí za rokem 2019 

11. Různé 

 

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

Chaloupková, ověřovateli zápisu paní Vlasta Vostrčilová a pan Tomáš Břeň. (6 hlasů 

pro) 

2. Zastupitelstvo schválilo program jednání (6 hlasů pro) 

3. Zastupitelstvo schválilo OZV č. 01/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (6 hlasů pro) 

4. Zastupitelstvo schválilo OZV č. 02/2019 o místním poplatku ze psů (6 hlasů pro) 

5. Zastupitelstvo schválilo OZV č. 03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Bučina (6 hlasů pro) 

6. Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2024 (6 hlasů 

pro) 

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2020. Rozpočet byl 

schválen jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje činí shodně 4 980 160,-- Kč. (6 hlasů pro) 
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8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dohodu vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací (6 hlasů pro) 

9. Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí na prodej pozemků 

parc. č. 172/3 a 172/7. (6 hlasů pro) 

10. Paní Kateřina Novotná shrnula všechny podstatné události v obci za rok 2019 

11. Různé: 

- pozvání na adventní výstavu a koncert v obci příští víkend 114. a 15. prosince 

2019 

- nabídnout pomoc seniorům v chystaném obecním zpravodaji 

- stav jednání s biskupstvím o převodu katolického kostela a hřbitova do majetku 

obce 

- zajištění dalšího provozu hostince 

- požadavek občanů na seřízení hlasitosti amplionů obecního rozhlasu 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                                               Ověřovatelé: 

________________________________                       ________________________________ 

Starosta:  

________________________________                       _______________________________ 


