
 

 

Zápis č.8/2018 
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 03. 09. 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) Stížnost od občana 
04) Nákup nábytku na OÚ 
05) Nákup popelnice do sportovního areálu 
06) Odstranění kůrovce v obecním lese 
07) Prodej pozemků 
08) Příspěvek do knihovního fondu 
09) Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih 
10) Diskuze 

 
Předložený program schválen všemi hlasy 
 
 
Průběh zasedání: 
  
 Ověřovatelé zápisu: Martin Sádecký, Martin Cibulka. 
 ZO byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání a nebyly vzneseny žádné námitky. 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností občana na porušení nočního klidu 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností nákupu nového nábytku na OÚ 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností nákupu popelnice do sportovního areálu 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s problémem výskytu kůrovce v obecním lese 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s prodejem pozemků st. p. 81/2 o výměře 40 m2, p.č. 94/62, p.č. 94/64 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s příspěvkem do knihovního fondu ve výši 400,- Kč 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou o sdružování prostředků na nákup knih pro knihovny v regionu 

Pardubice. 
 Diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Usnesení č. 8/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka  
konaného dne 03. září 2018 

 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
Zastupitelstvo obce, bere na vědomí:  
 

 Stížnost občana na rušení nočního klidu - na stížnost bude odpovězeno písemnou formou. 
 
 
 
Zastupitelstvo obce, schvaluje:  
 
54. Nákup nového kancelářského nábytku na OÚ. 
55. Nákup popelnice do sportovního areálu. 
56. Odstranění kůrovce v obecním lese vytěžením napadených stromů fa. Danihel. 
57. Prodej pozemků st. p. 81/2 o výměře 40 m2, p.č. 94/62 zahrada o výměře 81 m2, p.č. 94/64 zahrada o výměře 

55 m2. 
58. Příspěvek do knihovního fondu ve výši 400,- Kč. 
59. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih pro knihovny v regionu Pardubice. 

 
 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
 

Zapsal: David Šimek 
 
Průběh hlasování 
 

 54/18 55/18 56/18 57/18 58/18 59/18 

Pro 8 8 8 8 8 8 

Proti 0 0 0 0 0 0 

Zdržel se 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Zápis ověřili:  
 

            Martin Sádecký                                                Martin Cibulka 
  

………………….             …………………. 
 
 

 
 

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

starosta obce         místostarosta 
          Bohumil Nešpor                   David Šimek 


