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

Zápis zasedání Zastupitelstva obce
Biskupice-Pulkov č. 29 dne 22. 9. 2022 v 16:30 hod.
(upravená a anonymizovaná verze zápisu)

Přítomen: Petr Řezáč, Michal Vychodil, Oldřich Klouda, Jiří Binka
Nepřítomen (omluven): Bohumil Mencák
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 Oldřicha
Kloudu a Jiřího Binku.
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
nepožádal o jeho úpravu nebo doplnění.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

zasedání

zastupitelstva,

nikdo

3.

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části pozemku z důvodu revize KN v k.ú.
Biskupice u Hrotovic.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku o výměře 37 m² parc. č. 1460/4
ostatní plocha v k.ú. Biskupice u Hrotovic.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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4.

Ve spolupráci se zaměstnanci Okresní knihovny Třebíč došlo k revizi knihovního fondu
Obecní knihovny v Biskupicích a digitalizaci seznamu knih s následným návrhem k
vyřazení konkrétních knih z knihovního fondu, viz. úbytkový seznam knih ozn.
úbytkovými čísly 1-548 a 1-423.
Zastupitelstvo schválilo vyřazení knih dle navržených úbytkových seznamů z evidence
Obecní knihovny Biskupice. Případní zájemci si mohou po domluvě v knihovně tituly o
které mají zájem vzít zdarma. Zbytek knih, o které zájem nebude, bude zlikvidován
jako papírový odpad.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5.

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. 3/2022 - vyrovnání rozpočtu v rámci závazných ukazatelů

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:10 hodin.

Vyvěšeno: 29. 9. 2022

Svěšeno: ………………………...
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