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

Zápis zasedání Zastupitelstva obce
Biskupice-Pulkov č. 28 dne 23. 6. 2022 v 16:00 hod.

(upravená a anonymizovaná verze zápisu)

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

1.
V 16:00 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 Jiřího Binku
a Michala Vychodila.

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 Závěrečný účet obce Biskupice-Pulkov za rok
2021 „BEZ VÝHRAD“ a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021, kterou provedl TOP AUDING s.r.o. Brno dne 6. 6. 2022 se závěrem „Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Biskupice-Pulkov za rok
2021 a rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 1 970 614,89 Kč na účet 432 -
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
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4.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej částí pozemků v k.ú. Biskupice u Hrotovic
na základě řádného zveřejnění záměru prodeje vyvěšením na úřední desce po dobu
15 dní a podané žádosti o odkup pozemků z důvodu revize KN v k.ú. Biskupice u
Hrotovic:

● Xxxxxxx Xxxxxx (nar.  xx. xx. xxxx) na základě GP č. 415/93/2019
○ část pozemku o výměře 92 m² odděleného z pozemku parc. č. 124/9

ostatní plocha a označeného na GP jako parc. č. 124/39 za cenu 25 Kč /
1m²,

○ část pozemku o výměře 75 m² odděleného z pozemku parc. č. 1460/1
ostatní plocha a označeného na GP jako parc. č. 1460/11 za cenu 25 Kč /
1m².

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku o výměře 27 m²
odděleného z pozemku parc. č. 1460/1 ostatní plocha a označeného na GP jako parc.
č. 1460/12 v k.ú. Biskupice u Hrotovic.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 34/16 zahrada
o výměře 704 m² v k.ú. Pulkov.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6.
Zastupitelstvo projednalo a stanovuje počet členů Zastupitelstva obce
Biskupice-Pulkov pro volební období 2022 - 2026 na 7 členů.

7.
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. 1/2021 - kompenzační příspěvek za výpadek daňových příjmů v době Covidu
● č. 2/2022 - finanční dar Mikroregionu Hrotovicko na nákup komunální techniky

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 16:40 hodin.

Vyvěšeno: 29. 6. 2022 Svěšeno: ………………………...

Tel.: 725 101 307 Web: biskupice-pulkov.cz Účet: 15029711 / 0100
E-mail: obec@biskupice-pulkov.cz DS: tanbfzp IČ: 00375390 (neplátce DPH)

2/2


