
 

 

Zápis č.7/2018 
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 06. 08. 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 práce na dětském hřišti 
04) Faktura za prvky a montáž dětského hřiště 
05) Faktura za dozor na Horním rybníku 
06) Faktura – dopravní značka 
07) Faktura za úpravy ve sportovním areálu 
08) Faktura za úpravu plochy pod zahradní domek (Dolní rybník) 
09) Faktura za úpravu kuchyně na OÚ 
10) Pořízení čerpadla 
11) Zhotovení pískoviště na dětské hřiště 
12) Restaurování dveří v kapličce 
13) Nákup košů a laviček 
14) Prodej pozemku a nákup pozemku 
15) Diskuze 

 
Předložený program schválen všemi hlasy 
 
 
Průběh zasedání: 
  
 Ověřovatelé zápisu: Petr Baťa, Petr Poslušný. 
 ZO byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání a nebyly vzneseny žádné námitky. 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za práce na dětském hřišti 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za prvky a montáž dětského hřiště 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za dozor na rekonstrukci Horního rybníka 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou – nákup dopravní značky 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za úpravy ve sportovním areálu 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za úpravu plochy pod zahradní domek (Dolní rybník) 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za úpravu kuchyně na OÚ 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností nákupu čerpadla 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností zhotovení pískoviště na dětském hřišti 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s restaurováním dveří v kapličce 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností nákupu košů a laviček 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností prodeje a nákupu pozemku 
 Diskuse 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Usnesení č. 7/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka  

konaného dne 06. srpna 2018 
 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
Zastupitelstvo obce, schvaluje:  
 
42. Fakturu fa. Ditera – za práce na dětském hřišti – v částce 167.262,- Kč 
43. Fakturu fa. Bonita - za prvky a montáž dětského hřiště – v částce 446.637,62 Kč 
44. Fakturu fa. Pravec – za dozor na rekonstrukci Horního rybníka - v částce 2.904,- Kč 
45. Fakturu fa. Bártek - nákup dopravní značky – v částce 2.178,- Kč 
46. Fakturu fa. Petr Nešpor - za úpravy ve sportovním areálu – v částce 12.050,- Kč 
47. Fakturu fa. Ditera - za úpravu plochy pod zahradní domek (Dolní rybník) – v částce 45.000,10 Kč 
48. Fakturu fa. Josef Štěrba ml. - za úpravu kuchyně na OÚ – v částce 13.500,- Kč 
49. Nákup čerpadla 
50. Zhotovení pískoviště na dětském hřišti 
51. Restaurováním dveří v kapličce 
52. Nákupu košů a laviček 
53. Prodej pozemku pč. 94/28 celkem za 1.122,- Kč a nákupu pozemku pč. 200/16 celkem za 1.122,- Kč 

 
 
 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
 

Zapsal: David Šimek 
 
Průběh hlasování 
 

 42/18 43/18 44/18 45/18 46/18 47/18 48/18 49/18 50/18 51/18 52/18 53/18 

Pro 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Proti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdržel se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Zápis ověřili:  
 

                Petr Baťa                                                        Petr Poslušný 
  

………………….             …………………. 
 
 

 
 

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

starosta obce         místostarosta 
          Bohumil Nešpor                   David Šimek 


