Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.03.2019
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p. Petrem Huškem
(dále jako předsedající) přivítáním přítomných a s konstatováním,že jsou přítomni 4 členové
zastupitelstva obce z celkového počtu 7,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast : Petr Hušek, Miller Jaroslav, Dinušová Jitka, Dinuš Petr
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Dinuše a Jaroslava Millera a
zapisovatelem Jitku Dinušovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:
4-0-0
Schválení programu zasedání
Starosta obce seznámil přítomné a návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy.
1.Schválení požárního řádu obce
2.Schválení příspěvku MŠ Ronov n. D.
3.Schválení příspěvku ČSV
4.Schválení CN na dešť. kanalizaci
5.Nákup vitríny
6.Příspěvek na vítání občánků
7.Diskuze
Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva:
4-0-0
1. Schválení Požárního řádu obce
Předsedající navrhl odsouhlasení obecně závazné vyhlášky č. 01-2019, Požární řád obce
Biskupice.
Hlasování o odsouhlasení Požárního řádu obce:
4-0-0
2. Schválení příspěvku MŠ Ronov nad Doubravou
Předsedající navrhl schválit příspěvek Mateřské škole Ronov nad Doubravou ve výši 3000Kč.
Hlasování o schválení příspěvku:
4-0-0

3. Schválení příspěvku ČSV
Předsedající navrhl schválit příspěvek ZO ČSV o.s., Ronov nad Doubravou ve výši 2000Kč
Hlasování o schválení příspěvku:
4-0-0
4. Schválení cenové nabídky na realizaci dešť. kanalizace
Předsedající navrhl schválit cenovou nabídku na provedení dešťové kanalizace v“uličce“,
V celkové délce 40m za cenu 48400Kč.
Hlasování o schválení cenové nabídky:
4-0-0
6. Nákup vitríny
Předsedající navrhl schválit nákup vitríny na rozšíření úřední desky obce od firmy Forplast za cenu
12349Kč
Hlasování o schválení nákupu vitríny:
4-0-0
7.Příspěvek na vítání občánků
Předsedající navrhl schválit příspěvek ve výši 2000Kč na dítě na vítání občánků
Hlasování o schválení příspěvku:
4-0-0

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne
28.03.2019.

Ověřovatelé zápisu :

Zapisovatel :

starosta obce

Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.3.2019

Obecní zastupitelstvo po projednání :

Schvaluje :

1. Požární řád obce
2. Příspěvek MŠ Ronov n. D. ve výši 3000Kč
3. Příspěvek ZO ČSV Ronov n. D. ve výši 2000Kč
4.Cenovou nabídku na dešťovou kanalizaci ve výši 48400Kč
5.Nákup vitíny od firmy Forplast za 12349Kč
6.Příspěvek na vítání občánků 2000Kč na dítě

místostarosta obce

starosta obce

