
 

 

Zápis č.5/2018 
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 04. 06. 2018 

 
    
Zasedání se konalo v kanceláři obecního úřadu,  
začátek zasedání 19:00 hod.,  
konec zasedání 20:30 hod. 
 
Přítomní zastupitelé: Bohumil Nešpor, David Šimek, Martin Sádecký, Milan Truhlář,  
Petr Chadima, Petr Baťa, Martin Cibulka, Petr Poslušný 
Omluveni:  
 
Program: 
  

01) Volba ověřovatelů zápisu 
02) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
03) Faktura za realizaci pomníku padlým 
04) Faktura za geodetické práce 
05) Faktura za skácení javoru 
06) Faktura stavební úpravy dětské hřiště 
07) Faktura za úpravy plochy pod vyhlídkou 
08) Faktura za výstavbu pomníku padlým 
09) Oprava podlahy v místnosti OÚ 
10) Realizace zábradlí na vyhlídku 
11) Česla na přítok k hornímu rybníku 
12) Rozpočtové opatření č.2 
13) Diskuze 

 
Předložený program schválen všemi hlasy 
 
 
Průběh zasedání: 
  

• Ověřovatelé zápisu: Milan Truhlář, Petr Chadima. 

• ZO byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání a nebyly vzneseny žádné námitky. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za realizaci pomníku padlým 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za geodetické práce 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za skácení javoru 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za stavební úpravy dětské hřiště 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za úpravy plochy pod vyhlídkou 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za výstavbu pomníku padlým 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s realizací opravy podlahy v místnosti OÚ 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s realizací zábradlí na vyhlídce 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s realizací česla na přítoku k hornímu rybníku 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Usnesení č. 5/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka  
konaného dne 04. června 2018 

 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
Zastupitelstvo obce, schvaluje:  
 
28. Fakturu fa. Šmejc - za realizaci pomníku padlým 50.000,- Kč (doplatek) 
29. Fakturu fa. Havranová – za provedení geodetických prací – 6.650,- Kč 
30. Fakturu za skácení javoru  - v částce 3.500,- Kč 
31. Fakturu fa. Ditera – terénní úpravy na dětském hřišti - v částce 15.280,10 Kč 
32. Fakturu fa. Ditera – oprava plochy pod vyhlídkou – v částce 50.804,- Kč 
33. Fakturu fa. Ditera – za výstavbu pomníku padlým – v částce 14.122,- Kč 
34. Výměnu krytiny v místnosti OÚ 
35. Zhotovení zábradlí na vyhlídce (teplý kopec) 
36. Zhotovení česla na přítoku k hornímu rybníku 
37. Rozpočtové opatření č.2. 

 
 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
 

Zapsal: David Šimek 
 
Průběh hlasování 
 

 28/18 29/18 30/18 31/18 32/18 33/18 34/18 35/18 36/18 37/18 

Pro 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Proti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdržel se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Zápis ověřili:  
 

             Milan Truhlář                                                        Petr Chadima 
  

………………….             …………………. 
 
 

 
 

          ………………….                        …………………. 
 

starosta obce         místostarosta 
          Bohumil Nešpor                   David Šimek 


