
Zápis č. 3/12 

 

 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 17. 12. 2012 

v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček 

Omluven: Němec 

Hosté: J. Morávková, P. Johan, P. Němcová, D. Hyksová, L. Prokopová 

Ověřovatelé zápisu: Morávek, Ptáček 

 

 

 

Program: 

 
1. Zastupitelé projednali a schválili rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet je 

přebytkový, z důvodu tvoření rezervy na investici „Kanalizace a ČOV“ ve výši 
311 tis. Kč, která je plánovaná v dalších letech. 
 
plánované příjmy  v tis. Kč 4 702 
plánované výdaje v tis. Kč 4 391 
 

2. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2/2012 – příloha č. 1. 
 

3. Zastupitelé projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku zůstane ve 
stejné výši  Kč 500,-- za kalendářní rok a osobu (nebo za stavbu, byt, dům, ve 
kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba). Osvobozeni od 
poplatku zůstávají děti do 15 let věku. 
 
 

4. Dne 10. 10. proběhlo dílčí přezkoumání   hospodaření obce za rok 2012. Byly 
zjištěny některé chyby a nedostatky. Dodatečně bylo schváleno složení 
kontrolního a finančního výboru, konkrétní výše odměn neuvolněným 
zastupitelům s platností od 5. srpna 2012, odměna neuvolněnému starostovi při 
vzdání se funkce ve výši tříměsíčního platu.  

 
5. Zastupitelé schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-40-0500786/VB/21, 

Popovec  - vrchní vedení, BTS a kabelové vedení NN pro osadu Bětník. 
 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje 
- členství v MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s. a souhlasí 

s působením  MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s. na území 
obce 

- přípravu Integrované strategie území MAS Skutečsko, Košumbersko a 
Chrastecko, o. s. na svém území 

- stanovy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s. 



Zastupitelstvo deleguje Ing. Stanislavu Dostálovou k zastupování Obce Řepníky 
na valných hromadách MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s.   
 

7. Ve dnech 2. až 15. ledna 2013 proběhne Tříkrálová sbírka. 
 

8. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče se na nás obrátila s prosbou o finanční 
příspěvek na  svou činnost. V minulých letech jsme tuto charitu nepodporovali, 
protože žádný z našich občanů jejich služeb nevyužíval. V letošním roce se  
začala charitní pečovatelská služba starat o paní Černohorskou z Popovce. 
Zastupitelé se tedy rozhodli přispět částkou Kč 5 000,--. 
 

9. V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě ČR, se od 1. 
1. 2013 zcela mění organizace daňové správy v ČR. V rámci Pardubického 
kraje bude od 1. 1. 2013 zřízení jediný správní orgán pro výkon správy daní, 
kterým bud Finanční úřad pro Pardubický kraj. Finanční úřad ve Vysokém Mýtě 
se od 1. 1. 2013 stane Územním pracovištěm ve Vysokém Mýtě Finančního 
úřadu pro Pardubický kraj. 
Významná změna se dotkne především poplatníků daně z nemovitostí, kteří 
nemají bydliště v územní působnosti stávajícího Finančního úřadu ve Vysokém 
Mýtě. Umístění spisu v rámci Pardubického kraje bude odvislé od bydliště 
poplatníka daně z nemovitostí. Od 1. 1. 2013 se také mění číslo účtu pro 
úhradu daňových povinnosti u ČNB: 77622561/0710. 
 

10. Na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 4. 12. 2012 společnost Vodovody a 
kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. zvyšuje od 1. 1. 2013 cenu vodného a 
stočného a to následovně: vodné 28,10 Kč/m3 a stočné 29,07 Kč/m3 , ceny jsou 
bez DPH. Konečnou cenu s DPH není společnost schopna sdělit, protože o výši 
sazby DPH pro rok 2013 ještě nebylo rozhodnuto. 
 

11. ZŠ Řepníky získala prostředky v rámci akce „EU peníze školám“. Na účet školy 
bylo převedeno Kč 139 036,--. 
 

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o grant ve výši Kč 85 000,--
z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Zavlažování tenisového kurtu 
v Řepníkách“ ve výši Kč 210 827,--. 
 

13. Zastupitelé odsouhlasili prodej travní sekačky White – malotraktor a vozidla 
Magma 4x4. 
 

14. Manželům Šubertovým nebyla zavkladovaná Kupní smlouva ze dne 14. 11. 
2012 z důvodu prodeje dělené parcely č. 134/3a, k.ú. Řepníky o výměře 143 
m². Proto požádali o schválení v zastupitelstvu o prodej celé parcely č. 134/3 o 
výměře 308 m². Prodej celé parcely byl schválený, kupní cena 50,-- Kč/m². 
 

15. Zastupitelé projednali Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vysoké Mýto, 
odbor životní prostředí k dokumentaci pro vydání stavebního povelení „Úprava 
administrativního objektu“, investor ALA, a. s. Řepníky. 
 
 



16. Zastupitelé projednali dvě nabídky na akci „Oprava střechy na studánce 
v Řepníkách“. 
TRUTES, v. o. s. Vysoké Mýto  Kč 34 619,-- (modřín) 
Truhlářství Jirsák   Kč 44 493,-- (modřín) 

      Kč 41 474,-- (smrk) 
 Schváleno zadat zakázku firmě TRUTES, v. o. s. 
 

17. Byla podána žádost na Svazek Košumberska o úhradu nákladů na výrobu dveří 
a oken v kapličce v Pěšicích. 
 

18. OÚ Jenišovice požaduje zapracovat do našeho nového územního plánu 
protipovodňová opatření na Řepnickém potoce. 
 

19. Zastupitelé schválili vyřazení pohledávek za poplatky za odpad a psy 
z podrozvahové evidence dle přiloženého soupisu – příloha č. 3. 

 
20. Zastupitelstvo schválilo nové směrnice: 

- Směrnice – Odpisování a odpisový plán 
- Směrnice – Nakládání s pohledávkami 
- Směrnice -  Podrozvahová evidence a OTE (operativní evidence) 
- Směrnice – Opravné položky 

 
21. Zastupitelé jsou pozvaní na výroční valnou hromadu hasičů Popovec (28. 12. 

2012) a Pěšice (5. 1. 2013). 
 

22.  Zastupitelstvo schválilo manželům Drahošovým prodej obecních parcel u jejich 
domu čp. 19 v Pěšicích. Jedná se o pozemkové parcely č. 23/3 o výměře 388 
m², 31/5 o výměře 15 m² a 31/6 o výměře 34 m², k. ú. Pěšice, které vznikly 
dělením pozemků dle geometrického plánu č. 60-222/2012 ze dne 3. 12. 2012. 
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 29. 11. do 14. 12. 
2012.  
Zastupitelé schválili cenu za m² těchto pozemků ve výši 20,-- Kč, z důvodu 
špatného přístupu a nelukrativnosti. 

  
Kulturní akce 
 

23. ledna 2013 14:00 Dětský karneval   
20:00 Hasičský ples 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 
 



 
Usnesení č. 3/12 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konané dne 17. 12. 2012 v 18:00 
hod v úřadovně v Řepníkách. 
 
Po předložení písemných materiálů a ústních interpelacích zastupitelstvo obce 
Řepníky: 
 

A. Schvaluje 
 

1. rozpočet obce na rok 2013, příjmy – 4702 tis. Kč a výdaje 4391 tis. Kč, rozpočet 
je přebytkový, z důvodu tvoření rezervy na investici „Kanalizace a ČOV“ ve výši 
311 tis. Kč 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

2. rozpočtové opatření č. 2/2012 – příloha č. 1 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
4. složení kontrolního a finančního výboru 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

5. odměny neuvolněným zastupitelům od 5. 8. 2012 – příloha č. 2  
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

6. odměnu neuvolněnému starostovi při vzdání se funkce ve výši tříměsíčního platu 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-40-0500786/VB/21, Popovec  - vrchní 

vedení, BTS a kabelové vedení NN pro osadu Bětník 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
8. členství v MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s. a souhlasí 

s působením  MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s. na území obce 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
9. přípravu Integrované strategie území MAS Skutečsko, Košumbersko a 

Chrastecko, o. s. na svém území 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
10. stanovy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s. 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

11. Ing. Stanislavu Dostálovou k zastupování Obce Řepníky na valných hromadách 
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s.   



hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

12.  příspěvek Kč 5 000,- Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
13. žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Zavlažování tenisového 

kurtu v Řepníkách“ 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
14. prodej travní sekačky White – malotraktor a vozidla Magma 4x4 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

15. prodej parcely č. 134/3 k.ú. Řepníky manželům Šubertovým 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
16. zadat zakázku „Oprava střechy na studánce v Řepníkách“ firmě TRUTES, v.o.s.  

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

17.  vyřazení pohledávek za poplatky za odpad a psy z podrozvahové evidence dle   
soupisu 
 hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

18. Směrnice-Odpisování a odpisový plán, Směrnice-Nakládání s pohledávkami, 
Směrnice-Podrozvahová evidence a OTE, Směrnice-Opravné položky 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

19. prodej parcel č. 23/3, 31/5 a 31/6 k.ú. Pěšice manželům Drahošovým  
          hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

 

B.  Bere na vědomí 

 

1. Tříkrálovou sbírku 

2. změnu organizace daňové správy v ČR 

3. zvýšení cen vodného 

4. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vysoké Mýto 

5. kulturní akce 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 


