
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. 26 dne 18. 3. 2022 v 16:30 hod.

(upravená a anonymizovaná verze zápisu)

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

1.
V 16:30 hodin zahájil starosta Petr Řezáč (dále též jako „předsedající“) zasedání
Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov (dále též jako „zastupitelstvo“) a konstatoval, že
zasedání je usnášeníschopné (přítomni 4 zastupitelé z 5 členného zastupitelstva).
Zastupitelstvo určilo jako zapisovatele Petra Řezáče a ověřovatele zápisu Bohumila
Mencáka a Michala Vychodila.

PRO: 4 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: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej části pozemku z důvodu revize KN v k.ú.
Biskupice u Hrotovic

● Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (nar. xx.xx.xxxx) a Xxxxxxxx Xxxxxxxx (nar. xx.xx.xxxx)
○ oddělený z pozemku parc. č. 182/1 ostatní plocha a označený dle GP č.

408-736/2020 jako parc. č. 182/47 o výměře 124 m², za cenu 20 Kč / 1m²
na základě řádného zveřejnění záměru prodeje vyvěšením na úřední desce po dobu
15 dní a podané žádosti.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
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4.
Zastupitelstvo bylo informováno a bere na vědomí:

● schválení rozpočtového opatření obce Biskupice-Pulkov starostou Petrem
Řezáčem na základě Směrnice o určení pravomocí k rozpočtovým opatřením č.
8/2021 ze dne 31. 12. 2021 - vyrovnání položek rozpočtu obce 2021 v rámci
závazných ukazatelů,

● po vyhodnocení cenových nabídek a zadání realizace proběhne instalace
nového dopravního značení v části obce Biskupice pravděpodobně během
dubna 2022.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:10 hodin.
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