
Zápis č. 2/13 

 

 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 20. 3. 2013 

v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček 

Omluven: Němec 

Hosté: J. Morávková, P. Johan 

Ověřovatelé zápisu: Morávek, Ptáček 

 

 

 

Program: 

 

1. Starostka obce seznámila zastupitele s Kolaudačním souhlasem 
s užíváním stavby „Stavební úpravy – podepření části krovu KD Řepníky  
č. p. 97“. Stavební povolení bylo vydáno  26. 10. 2007 a po dokončení 
stavby nebylo požádáno o kolaudační souhlas. O ten jsme žádali až         
8. 2. 2013 a 5. března 2013 se konala závěrečná kontrolní prohlídka 
stavby, při které nebyly zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému 
užívání. 

 

2. Starostka obce informovala zastupitele o postupu při zavkladování kabin 
do katastru nemovitosti. Na kabiny byl vyhotoven pasport stavby, nový 
geometrický plán a připravuje se smlouva s manželi Flídrovými o odkupu 
části pozemku, na kterých kabiny stojí.  

 
3. Tříkrálová sbírka v našich obcích vynesla tyto prostředky: 

Řepníky Kč 2 189,-- a Pěšice a Popovec Kč 2 050,--. 
 

4. Probíhá jednání s Městem Vysoké Mýto a Městem Luží o neinvestičních 
nákladech v základním školství. Od 1. 1. 2013 obec nemá povinnost 
přispívat na neinvestiční výdaje jiným obcím.  
 

5. Zastupitelé neodsouhlasili nabídku společnosti FINANCE Zlín, a. s. na 
odkup nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a. s.. 

 
6. Do 31. 3. 2013 měla každá obec povinnost založit si účet u České národní 

banky. Toto jsme udělali a zároveň požádali o vyloučení použití účtu pro 
převod příjmů z výnosů daní nebo podílu na výnosu sdílených daní dle 
zákona o rozpočtovém určení daní. 

 
7. Zastupitelé projednali a schválili žádost SDH Řepníky o prominutí poplatku 

ze vstupného z Velikonoční zábavy, která se koná dne 30. března 2013. 
 



8. Zastupitelé projednali a schválili žádost Stanislava Poslušného o prominutí 
poplatku za odpad na rok 2013 za dceru Janu, která dlouhodobě pobývá 
v Anglii. 

 
9. Zastupitelé odsouhlasili výše měsíčních příspěvků na telefonní poplatky 

zastupitelům,  starostka a místostarosta max. 1 000,- Kč, M. Morávek – 
400,- Kč, P. Ptáček – 500,- Kč. 

 
10.  Zastupitelé schválili změnu do schváleného rozpočtu – viz příloha. 
 
11. Obec Řepníky má nové webové stránky, které vytvořila firma DAMI ve 

spolupráci s místostarostou L. Hladíkem.  
 
12. Policie ČR souhlasí s navrženým umístěním měřiče rychlosti jízdy po pravé 

straně ve směru jízdy na kulturní dům v Řepníkách. 
 
13. Obci byla zamítnuta žádost o podporu z Operačního programu Životní 

prostředí na projekt „Oprava a odbahnění retenčního rybníka Řepníky“. 
 

14. Starostka jednala s Ing. Limberským z firmy AXIOM engineering s. r. o. o 
zpracování tepelného auditu na budovu ZŠ. 

 
15. V Pěšicích budou skáceny a ořezány stromy za domem pí Slepičkové.  
 
16. Budou zahájeny práce na územním plánu obce.  
 
17. Zastupitelé schválili pořízení plechového skladu od firmy Vigagaráže ve 

výši cca 45 tis. Kč bez daně.      
       

 
 
 
 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Usnesení č. 2/13 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konané dne 20. 3. 2013 v 18:00 
hod v úřadovně v Řepníkách. 
 
Po předložení písemných materiálů a ústních interpelacích zastupitelstvo obce 
Řepníky: 
 

A. Schvaluje 
 
 

1. žádost SDH Řepníky o prominutí poplatku ze vstupného  
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

2. žádost Stanislava Poslušného o prominutí poplatku za odpad na rok 2013 za 
dceru Janu   
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

3. výši telefonních poplatku zastupitelům  
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
  

4. změnu schváleného rozpočtu 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

5. nákup plechového skladu                
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

 

B.  Bere na vědomí 

 

1. Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Stavební úpravy – podepření části 

krovu KD Řepníky  č. p. 97“ 

2. Tříkrálovou sbírku 

3.  jednání s Městem Vysoké Mýto a Městem Luží o neinvestičních 

nákladech v základním školství 

4. nové webové stránky 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 


