
 

 

Zápis č.9/2018 
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 01. 10. 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) Rozpočtové opatření č. 3. 
04) Faktura údržbu alarmů v obci 
05) Smlouva s MěÚ Litomyšl 
06) Faktura za úklid vesnice 
07) Faktura za výrobky a práce pro obec 
08) Faktura za výrobky a montáž pro obec 
09) Směna pozemků s Pardubickým krajem 
10) Diskuze 

 
Předložený program schválen všemi hlasy 
 
 
Průběh zasedání: 
  
 Ověřovatelé zápisu: Petr Chadima, Martin Sádecký. 
 ZO byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání a nebyly vzneseny žádné námitky. 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za údržbu alarmů v obci 
 Zastupitelstvo konstatuje, že není schopna svými orgány řádně vykonávat svěřený výkon státní správy na 

úseku: 
a. Projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce Příluka ve svém 

správním obvodu. 
b. Výkonu státní správy svěřené obci Příluka zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 
 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za úklid obce od fa. Radek Nešpor 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za výrobky a práce pro obec od fa. Radek Nešpor 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za výrobky a montáž pro obec od fa. Petr Nešpor 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se směnou pozemků s Pardubickým krajem 
 Diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Usnesení č. 9/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka  
konaného dne 1. října 2018 

 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
 
Zastupitelstvo obce, schvaluje:  
 
60. Rozpočtové opatření č.3 
61. Fakturu za údržbu alarmů v obci v částce 6.897,- Kč 
62. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl na dobu neurčitou. 
63. Fakturu za úklid obce od fa. Radek Nešpor v částce 51.500,- Kč 
64. Fakturu za výrobků a práce pro obec od fa. Radek Nešpor v částce 21.727,- Kč 
65. Fakturu za výrobky a montáž pro obec od fa. Petr Nešpor v částce 45.565,- Kč 
66. Směnu pozemků s Pardubickým krajem, nabytí pozemků pod chodníky a převedení části parcel pod silnicí třetí 

třídy dle geometrického plánu. 
 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
 

Zapsal: David Šimek 
 
Průběh hlasování 
 

 60/18 61/18 62/18 63/18 64/18 65/18 66/18 

Pro 8 8 8 8 8 8 8 

Proti 0 0 0 0 0 0 0 

Zdržel se 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Zápis ověřili:  
 

              Petr Chadima                                                        Martin Sádecký 
  

………………….             …………………. 
 
 

 
 

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

starosta obce         místostarosta 
          Bohumil Nešpor                   David Šimek 


