
Z á p i s 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 29.12.2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

             Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p.Petrem 

Huškem přivítáním přítomných a s konstatováním,že jsou přítomni 4 členové obecního 

zastupitelstva z celkového počtu 7,takže obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Účast : Hušek P.,Miller J.ml.,Dinušová J.,Dinuš P. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

             Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Dinuše a Jitku Dinušovou a 

zapisovatelem Jaroslava Millera.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele : 

4-0-0 

 

Schválení programu zasedání 

             Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací 

zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 

 

Program zasedání 

  

1. Rozpočet na rok 2021 

2. Plán inventur pro rok 2020 

3. Pasport komunikací 

4. Znění kroniky obce 

5. Práce kontrolního a finančního výboru 

 

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva : 

4-0-0 

 

1.  Rozpočet na rok 2021 

 

Starosta obce p.Hušek přednesl návrh rozpočtu na rok 2021.Obecní zastupitelstvo po 

projednání návrhu rozpočtových příjmů 1.291.700,- Kč a návrhu rozpočtových výdajů 

2.303.000,- Kč neměl nikdo z přítomných připomínek.Závazným ukazatelem při 

sestavování návrhu rozpočtu jsou paragrafy.Rozpočet obce Biskupice pro rok 2021 je 

schodkový.Schodek rozpočtu ve výši 1.011.300,-Kč bude kryt z vlastních zdrojů obce. 

 

Hlasování o schválení  rozpočtu na rok 2021 : 

4-0-0 

 

2. Plán inventur pro rok 2020 

Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s vydáním Plánu inventur pro rok 

2020 ve složení : předseda – Miller Jaroslav,členové – Dinuš Petr,Dinušová Jitka.Obecní 

zastupitelstvo po projednání nemělo připomínek. 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí 



 

 

3. Pasport komunikací 

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení nabídky firmy Atomicon,která nabízí obci 

Pasport komunikací,veřejného osvětlení,dopravního značení za cenu 17.130,- Kč.Obecní 

zastupitelstvo po projednání nemělo připomínek a k návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Hlasování o schválení Pasportu komunikací : 

4-0-0 

 

 

4 Znění obecní kroniky 

 

Místostarosta obce přednesl návrh na schválení obsahu obecní kroniky.K návrhu nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Hlasování o znění obecní kroniky: 

4-0-0 

 

5.   Práce finančního a kontrolního výboru 

    

      Místostarosta obce seznámil přítomné s prací a činností kontrolního a finančního výboru. 

      Finanční a kontrolní výbor si plní řádně své povinnosti. 

 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí  

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 

29.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu :  

                       

 

 

                                                                                                starosta obce  

zapisovatel : 

 

 

 



U s n e s e n í 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 29.12.2020 

 
 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 

 

A) S c h v a l u j e  :  1.  Rozpočet na rok 2021 – příjmy  1.291.700,- Kč 

                                                                                

                                                                             - výdaje   2.303.000,- Kč 

                                             

                                          2.  Pasport komunikací 

 

                             3.  Znění obecní kroniky 

                                     

 

                                     

                                     

                                     

 

                             

                        

       B) B e r e   n a   v ě d o m í  : 

 

                                          1.   Vydání Plánu inventur na rok 2020 

                                           

                                          2.   Práci a činnost kontrolního a finančního výboru 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
místostarosta obce                                                                                               starosta obce         

 

 

 

 


