
Zápis č. 3/13 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 15. 5. 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. Obec Řepníky byla vyzvána k podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova ČR. Starostka tuto dohodu pojede podepsat 
27. května 2013 do Hradce Králové. 

2. Policie ČR vydalo usnesení pro Obec Řepníky – krádež zvonu v obci 
Popovec. Starostka obce podepsala protokol o vydání věci – zvon byl 
vypátrán a předán. 

3. Po jednání s Městy Luže a Vysoké Mýto o neinvestičních nákladech na 
žáka ZŠ vyplynulo následující:  
Vysoké Mýto za rok 2012 – za žáky celoročně navštěvující ZŠ – celé 

- za žáky dojíždějící od září – měsíc 9 – 12 
- příští rok se již nebude platit 

Luže – nebudeme platit za Vilmu Drahošovou, jinak za všechny, o příštím 
roce se bude jednat. 

4. Zastupitelé schválili nákup pozemku pod kabinama, p. č. 1202/2 a 199 k.ú. 
Řepníky, celkem 35 m² od manželů Flídrových za cenu 3,5 tis. Kč. 

5. Do konce června se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu. 
Občané si mohou na obecním úřadě zakoupit pytel na odpad za Kč 5,--. 

6. Obdrželi jsme dotaci na pořízení územního plánu ve výši Kč 39 750,--. 
7. Nebyla nám schválena dotace na zavlažování tenisového kurtu. 
8. Uskutečněné nebo probíhající akci: 

- hasičská zbrojnice  - mříže, úprava kolem vrat, polep vrat 
- kabiny – mříže, rošt 
- tenisový kurt – zabetonované sloupky, vysázeny tuje 
- radar na KD – končí pronájem, zastupitelé odsouhlasili pořízení radaru 
- cesta do dolní části Pěšic – osobní návštěva pana Hendrycha ze SUS 
Luže 
- úprava příkopu – zastupitelé posoudili jednotlivé nabídky a vybrali 
společnost SaM Litomyšl – 55 326,- Kč, další firmy ve výběru: DS DELTA, 
s.r.o. – 85 955,- Kč, Bauset CZ, a.s. – 75 511,- Kč 
- zastupitelé se rozhodli prozatím nebudovat silnici u nových rodinných 
domků v lokalitě č. 2, bude také projednáno s p. Hendrychem 
- požární nádrž – vystěrkovat, natřít – nakoupena barva (cca 22 tis. Kč), 
práce provede p. Nekvinda, je potřeba provést úpravy nejpozději do 
poloviny června 



- úpravy kolem požární nádrže a dětského hřiště – vyčkat na vyhlášení 
grantu  
- byl pořízen plechový sklad na sběrný dvůr cca 50 tis. Kč 
- byla provedena oprava střešní krytiny na kadani v Řepníkách cca 35 tis. 
Kč 

9. Kulturní a sportovní akce 
-  1. 6. Řepnický pohádkový pochod 
- 8. 6. Hasičské cvičení 
- 29. 6.  Turnaj v minikopané 
- 31. 8.  Sportovní den 
- 5. 10. Divadelní představení 
- 26. 10. Slavnost světýlek 
- 1. 12.  Rozsvícení vánočního stromu 
- 30. 11.Mikulášská diskotéka 
- 11. 12. Posezení s důchodci  

 
 
 
 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 3/13 
 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konané dne 15. 5. 2013 v 18:00 
hod v úřadovně v Řepníkách. 
 
Po předložení písemných materiálů a ústních interpelacích Zastupitelstvo obce 
Řepníky: 
 

A. Schvaluje 
 
      1. neinvestiční příspěvek na žáky dojíždějící do ZŠ Luže ve výši 21 tis. Kč 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

2. nákup pozemku pod kabinama, p. č. 1202/2 a 199 k.ú. Řepníky, celkem 35 m²    
 od manželů Flídrových za cenu 3,5 tis. Kč 
     hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
3. pořízení měřiče rychlosti ve výši cca 53 tis. Kč 
 hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
4. úpravu příkopu v Pěšicích firmou SaM Silnice a mosty Litomyšl a.s. ve výši  
    55 tis. Kč 
 hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
5. opravu a nátěr požární nádrže v Řepníkách 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

 

B.  Bere na vědomí 

 

1. vrácení ukradeného zvonu v obci Popovec 

2. obdržení dotace na pořízení územního plánu ve výši Kč 39 750,-- 

3. neschválení dotace na zavlažování tenisového kurtu 

4. uskutečněné a probíhající stavební akce 

5. kulturní a sportovní akce 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 


