
Obec Biskupice-Pulkov
Biskupice 4, 675 58 BISKUPICE-PULKOV

Tel.: 725 101 307    E-mail: obec@biskupice-pulkov.cz    Web: www.biskupice-pulkov.cz

Zápis zasedání Zastupitelstva obce
Biskupice-Pulkov č. 25 dne 30. 12. 2021 v 17:30 hod.

(upravená a anonymizovaná verze zápisu)

Přítomen: Petr Řezáč, Jiří Binka, Michal Vychodil, Oldřich Klouda, Bohumil Mencák
Nepřítomen (omluven): x
Hosté: x

1.
V 17:30 hodin zahájil starosta Petr Řezáč (dále též jako „předsedající“) zasedání
Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov (dále též jako „zastupitelstvo“) a konstatoval, že
zasedání je usnášeníschopné (přítomno 5 zastupitelů z 5 členného zastupitelstva).
Zastupitelstvo určilo jako zapisovatele Petra Řezáče a ověřovatele zápisu Bohumila
Mencáka a Oldřicha Kloudu.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo bere na vědomí, že zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl
uložen k nahlédnutí na obecním úřadě, byl ověřovateli podepsán a nebyly proti němu
podány námitky.

2.
Zastupitelstvo schválilo předložený program zasedání zastupitelstva, nikdo
nepožádal o jeho úpravu nebo doplnění.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce pro rok 2022 - příjmy 4 709
993,00 Kč, výdaje 8 243 268,93 Kč, financování (zůstatek bankovní účet) 3 533 275,93
Kč na základě řádně zveřejněného návrhu rozpočtu.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. JI-001030062168/001-ADSG (stavba Pulkov-Čertův Mlýn:VN,TS kabe) s
EG.D a.s., IČ 28085400 za jednorázovou úplatu v celkové výši 7.900 Kč + platná sazba
DPH a pověřuje starostu Petra Řezáče jejím podpisem.
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Jedná se o přípojku elektřiny do mlýna v Pulkově, která povede přes pozemky patřící
obci

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek ke Smlouvě o dílo (zvýšení paušální
částky za vývoz popelnic a kontejnerů.) č. 39/2008 s TSMB s.r.o., IČ 28268105, kterým
se mezi smluvními stranami sjednává tato změna:

● V čl. III. v prvním odstavci, text 804 Kč/rok se nahrazuje textem 996 Kč za rok;
text 1.080 Kč/rok se nahrazuje textem 1.280 Kč za rok.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6.
Z důvodu revize KN v k.ú. Biskupice u Hrotovic na základě podané žádosti
zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku o výměře 124 m2,
odděleného z pozemku parc. č. 182/1 ostatní plocha a označeného na GP jako parc. č.
182/47.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství na území obce Biskupice-Pulkov s
nabytím účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Ceník úhrady pro podnikající právnické a
podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému a návrh Smlouvy o využití
systému zavedeného obcí Biskupice-Pulkov pro nakládání s komunálním odpadem.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Ceník úhrady a návrh Smlouvy bude zveřejněn na webu obce Biskupice-Pulkov.

9.
Zastupitelstvo bylo informováno a bere na vědomí schválení rozpočtových opatření
obce Biskupice-Pulkov starostou Petrem Řezáčem na základě Směrnice o určení
pravomocí k rozpočtovým opatřením:

● č. 6/2021 - kompenzační bonus Covid19 za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021,
● č. 7/2021 - krajská investiční dotace POVV.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:55 hodin.
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