Zápis č.2/2019
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21. 01. 2019
Zasedání se konalo v kanceláři obecního úřadu,
začátek zasedání 18:00 hod.,
konec zasedání 20:30 hod.
Přítomní zastupitelé: David Šimek, Petr Chadima, Martin Sádecký, Martin Cibulka, Petr Poslušný, Ivana Štěrbová,
Jiří Švec.
Omluveni: Martin Šimek, Petr Salát
Program:
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)

Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Veřejnoprávní smlouva GDPR
Nové vchodové dveře do budovy MŠ v Příluce
Vlajka pro Tibet
Smlouva s paní Víchovou o odkupu vybavení z čp. 10
Diskuze

Předložený program schválen všemi hlasy
Průběh zasedání:
•
•
•
•
•
•
•

Ověřovatelé zápisu: Martin Sádecký, Ivana Štěrbová.
ZO byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání a nebyly vzneseny žádné námitky.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s platnou veřejnoprávní smlouvou s MěÚ Litomyšl ohledně GDPR a, z celkovou
částkou za práci pověřence pro ochranu osobních údajů.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se aktuálním stavem starých vchodových dveří v MŠ Příluce
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností podpory akce vlajka pro Tibet
Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou o odkupu vybavení z čp. 10 od paní Jany Víchové
Diskuse

Usnesení č. 2/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka
konaného dne 21. ledna 2019
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Zastupitelstvo obce, bere na vědomí:
Částku za práci pověřence pro ochranu osobních údajů dle platné smlouvy.
Zastupitelstvo obce, pověřuje:
Starostu obce poptat cenové nabídky na nové vchodové dveře do budovy MŠ v Příluce

Zastupitelstvo obce, schvaluje:
09) Podporu akce vlajky pro Tibet, vyvěšením vlajky na budově OÚ v Příluce
10) Vytvořit smlouvu s paní Víchovou na odkup vybavení z čp. 10 v celkové částce 30.000,- Kč, ve smlouvě bude
uveden a oceněn soupis věcí, které budou součástí dané smlouvy.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO.
Zapsal: David Šimek
Průběh hlasování
9/19

10/19

Pro

7

6

Proti

0

1

Zdržel se

0

0

Zápis ověřili:
Martin Sádecký

Ivana Štěrbová

………………….

………………….

………………….

………………….

starosta
David Šimek

místostarosta
Petr Chadima

