
 

 

Zápis č.4/2019 
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11. 03. 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, Ivana Štěrbová, Jiří Švec, Petr 
Salát, Petr Poslušný. 
Omluveni: Martin Šimek 
 
Program: 
  

01) Volba ověřovatelů zápisu 
02) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
03) Zpracování žádosti pro MMR – cenová nabídka 
04) Pasport + studie pro AKCI – obecní dům čp. 10 
05) Projektová dokumentace – obecní dům čp. 10 
06) Úprava kuchyně v MŠ Příluka 
07) Těžba dřeva – kůrovec 
08) Ověřování listin na OÚ Příluka 
09) Výroční zpráva obce Příluka za rok 2018 
10) Diskuze 

 
Předložený program schválen všemi hlasy 
 
 
Průběh zasedání: 
  

• Ověřovatelé zápisu: Martin Sádecký, Petr Poslušný. 

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

• Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou za zpracování žádosti o dotaci na akci „Obecní dům“ čp. 10. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s fakturou za zpracování pasportu a studie na akci „Obecní dům“ čp. 10. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovými nabídkami na zpracování kompl. projektové dokumentace „Obecní 
dům“ čp. 10. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností rekonstrukce kuchyně na základě kontroly z KHS Svitavy. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutnou těžbou v obecním lese – kůrovec. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností ověřování listin na OÚ Příluka. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností finančního příspěvku do sdruženého fondu na nákup knih. 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno s výroční zprávou obce Příluka za rok 2018. 

• Diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

Usnesení č. 4/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka  
konaného dne 11. března 2019 

 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
 
Zastupitelstvo obce, pověřuje:  
 
Starostu obce podat žádost o přidělení obci Příluka možnost ověřování podpisů. 
 
 
 
Zastupitelstvo obce, schvaluje:  
 
13) Smlouvu o dílo č. 1917 s firmou JASTA consulting s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci na „Obecní dům“ 
14) Fakturu od firmy Ing. Milan Drahoš za zpracování pasportu a studie pro žádost na dotaci na akci „Obecní dům“ 

celkové částce 46.000,- Kč 
15) Na základě 4. nabídek, nabídku na zpracování projektové dokumentace od firmy Ing. Milan Drahoš na akci 

„Obecní dům“ 
16) Provedení nutných úprav na základě kontroly KHS Svitavy v kuchyni MŠ Příluka 
17) Na základě 2 nabídek na těžbu dřeva v obecním lese firmu Jakub Danihel – 420,- Kč / m3 dřeva 
18) Výroční zprávu obce Příluka za rok 2018, která je přílohou tohoto usnesení. 
19) Finanční příspěvek do sdruženého fondu na nákup knih Městské knihovny ve Svitavách v částce 500,- Kč 

 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO. 

 
Zapsal: David Šimek 
 
Průběh hlasování 
 

 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 

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:  
 

            Martin Sádecký                                                              Petr Poslušný 
  

………………….             …………………. 
 
 

 
 

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

    starosta        místostarosta 
            David Šimek                              Petr Chadima 


