
 

 

Zápis č.6/2019 
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 08. 04. 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 Šimek, Martin Cibulka, Ivana Štěrbová, Jiří Švec, Petr 
Salát,  
Omluveni: Petr Poslušný, Martin Sádecký 
 
Program: 
  

01) Volba ověřovatelů zápisu 
02) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
03) Výsledek auditu za rok 2018 
04) Těžba dřeva – faktura Fa. Danihel 
05) Projektová dokumentace – zálohová faktura Milan Drahoš 
06) Práce na nemovitosti čp. 57 – faktura Jan Liška 
07) Faktura za měření radonu v čp. 10 
08) Rozhodnutí MěÚ Litomyšl – chodníky 
09) Paušální poplatek za vedení účetnictví 
10) Dotace pro SDH Příluka – zásahový oblek + obuv 
11) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 
12) Diskuze 

 
Předložený program schválen všemi hlasy 
 
 
Průběh zasedání: 
  

• Ověřovatelé zápisu: Martin Cibulka, Jiří Švec. 

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

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem auditu obce za rok 218 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za těžbu dřeva v obecních lesích (kůrovec) Fa. Danihel 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno se zálohovou fakturou za provedení projektové dokumentace od Fa. Drahoš 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za provedení zednických prací na čp. 57 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za měření radonu v čp. 10. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozhodnutím za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě ve 
prospěch stavby „Rozšíření chodníků“ od MěÚ Litomyšl – chodníky 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s navýšením paušálního poplatku za vedení účetnictví 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností zažádat o dotaci na zásahový oblek + obuv pro SDH Příluka 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu za rok 2018 

• Diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Usnesení č. 6/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka  

konaného dne 8. dubna 2019 
 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
 
Zastupitelstvo obce, bere na vědomí:  
 

• Výsledek auditu obce Příluka za rok 2018 který proběhl bez výhrad 

• Návrh závěrečného účtu za rok 2018 
 
 
 
Zastupitelstvo obce, schvaluje:  
 
23) Fakturu za těžbu dřeva „kůrovec“ v celkovém objemu 214.54 m3 za částku: 90.106,80 Kč 
24) Zálohovou fakturu od Fa. Drahoš na zpracování projektové dokumentace na akci „Obecní dům“ čp. 10 v částce: 

106.000,- Kč 
25) Fakturu od Fa. Jan Liška, za provedené zednické práce v částce 8.295,- Kč 
26) Fakturu od Fa. Jan Dominik Suchánek za měření radonu v čp. 10 v částce 2.270,- Kč 
27) Odvod poplatku v částce 2.193,- Kč za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě ve prospěch stavby 

„Rozšíření chodníků“ 
28) Navýšením paušálního poplatku za vedení účetnictví v částce 6.250,-  za měsíc 
29) Podat žádost o dotaci od Pardubického kraje na zásahový oblek + obuv pro SDH Příluka 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
 

Zapsal: David Šimek 
 
Průběh hlasování 
 

 23/19 24/19 25/19 26/19 27/19 28/19 29/19 

Pro 7 7 7 7 7 7 7 

Proti 0 0 0 0 0 0 0 

Zdržel se 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Zápis ověřili:  
 

             Martin Cibulka                                                                     Jiří Švec 
  

………………….             …………………. 
 
 

 
 

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

    starosta        místostarosta 
            David Šimek                              Petr Chadima 


