
 

 

Zápis č.12/2019 
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5. 8. 2019 

 
    
Zasedání se konalo v kanceláři obecního úřadu,  
začátek zasedání 19:00 hod.,  
konec zasedání 20:30 hod. 
 
Přítomní zastupitelé: David Šimek, Petr Chadima, Petr Poslušný, Martin Cibulka, Martin Šimek, Jiří Švec, Petr 
Salát, Martin Sádecký. 
Omluveni: Ivana Štěrbová 
 
 
Program: 
  

01) Volba ověřovatelů zápisu 
02) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
03) Faktura – dveře do MŠ Příluka 
04) Faktura – stavební dokumentace čp. 10 
05) Faktura – Jan Liška – písek + doprava 
06) Faktura – fa. HAK – hadice + vodoměrná šachta 
07) Dotace na opravu máchadla a studny včetně pumpy 
08) Faktura – revize hřiště 
09) Faktura – dvířka do MŠ 
10) Nový mobilní rozhlas 
11) Faktura – nové pískoviště 
12) Stížnost na rušení nočního klidu 
13) Diskuze 

 
Předložený program schválen všemi hlasy 
 
 
Průběh zasedání: 
  

• Ověřovatelé zápisu: Jiří Švec, Martin Sádecký. 

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

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za nové vchodové dveře do MŠ Příluka 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za stavební dokumentaci pro stavební povolení čp. 10 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za písek + dopravu 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za vodoměrnou šachtu a hadici 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotací na „Oprava pumpy na studni a máchadla s úpravou okolí“ 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za revize hřiště 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za dvířka do MŠ 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s se službou nový mobilní rozhlas 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za nové pískoviště 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností na rušení nočního klidu 

• Diskuse 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení č. 12/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka  
konaného dne 5. srpna 2019 



 

 

 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
 
Zastupitelstvo obce, schvaluje:  
 
54) Fakturu za vchodové dveře od fa. HQ okna v částce 28.211,- Kč 
55) Fakturu za stavební dokumentaci pro stavební povolení čp. 10 od fa. Milan Drahoš v částce 106.000,- Kč 
56) Fakturu za písek + dopravu od fa. Jan Liška v částce 2.400,- Kč 
57) Fakturu za vodoměrnou šachtu + hadice od fa. HAK v částce 9.888,- Kč 
58) Dotaci na „Oprava pumpy na studni a máchadla s úpravou okolí“ od MAS Litomyšlsko o.p.s. 
59) Fakturou za revize hřiště od fa. Revize hřišť s.r.o. v částce 2.541,- Kč 
60) Fakturu dvířka do MŠ Příluka od fa. Petr Nešpor v částce 2.000,- Kč 
61) Smlouvu o zřízení nové služby mobilní rozhlas od firmy Neogenia s.r.o. 
 
 
Zastupitelstvo obce, bere na vědomí:  
 

• Stížnost na rušení nočního klidu od pana Bohumila Nešpora 
 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
 

Zapsal: David Šimek 
 
Průběh hlasování 
 

 54/19 55/19 56/19 57/19 58/19 59/19 60/19 61/19 

Pro 8 8 8 8 8 8 8 8 

Proti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdržel se 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  
 

                 Jiří Švec                                                               Martin Sádecký 
  

………………….             …………………. 
 
 

 
 

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

    starosta        místostarosta 
            David Šimek                              Petr Chadima 


