
Zápis č. 4/13 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 24. 6. 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. Zastupitelé projednali a schválili Závěrečný účet Obce Řepníky za rok     

2012. Výsledek z hospodářské činnosti obce ve výši 5 951,36 Kč bude 

převeden do rozpočtu obce. 

Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za 

rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2012 bez výhrad. 

2. Zastupitelé projednali a schválili žádost o povolení výjimky z počtu žáků 
v ZŠ a MŠ Řepníky. Škola typu v Řepníkách má předepsaný počet žáků 
23, reálný stav k datu počátku školního roku 2013/2014 bude 
pravděpodobně 15. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh smlouvy o poskytnutí 
grantu na pořízení územního plánu v roce 2013. Grant bude ve výši Kč 
39.750,--. 

4. Obecní úřad byl požádán o stanovisko k průzkumnému území konvenčních 
ložisek ropy a zemního plynu společnosti SouthOil s. r. o. K tomuto záměru 
vydal nesouhlasné stanovisko. Jakékoliv geologické práce by mohly 
narušit podzemní vody. 

5. Zastupitelé odsouhlasili žádost o osvobození poplatku ze psa pana 
Františka Nováka, Řepníky 9 dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb a 
vyhlášky č. 244/2002 § 15 držet pro výkon práva myslivosti předepsaný 
počet lovecky upotřebitelných psů s předepsanými zkouškami.  

6. Zastupitelé neodsouhlasili žádost paní Kysilkové o prominutí poplatku za 
svoz komunálního odpadu z chalupy v Pěšicích č. p. 41. 

7. Zastupitelé projednali a odsouhlasili žádost pí Rouhové v zastoupení 
makléřky Michaely Pravcové na prodej obecního pozemku část parcely č. 
475 - cca 5 m2  v k.ú. Popovec. Cena obvyklá 50,-- za m2. 

8. Obec Řepníky obdržela Vyjádření k plánované stavbě „Zateplení OÚ 
Řepníky“ od odboru výstavby, Městský úřad Luže. Obec má povinnost 
zajistit u projektanta vypracování požárně technického posouzení stavby. 

9. Při minulém veřejném zasedání byla vybrána firma na „Opevnění příkopu 
v Pěšicích“. Vedení společnosti se rozhodlo příkop v Pěšicích jako 
samostatnou akci neprovádět. Zastupitelé odsouhlasili zadat zhotovení 
akce dalším firmám v pořadí.  



10. Zastupitelé odsouhlasili elektromontáže ve skladu na sběrném dvoře. Akci 
provede firma ELEKTRO R&B s. r. o. Litomyšl s dohodnutou cenou cca Kč 
8.500,--. 

11. Byla uzavřena pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu povolání obecního zaměstnance Pavla Ptáčka. 

12. Zastupitelé schválili změnu v rozpočtu dle přílohy. 
  

 
 
 

                       
 

 

 

Ověřili:  

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 4/13 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konané dne 24. 6. 2013 v 18:00 
hod v úřadovně v Řepníkách. 
 
Po předložení písemných materiálů a ústních interpelacích Zastupitelstvo obce 
Řepníky: 

 
A. Schvaluje 

 
1. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2012 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
2. žádost o povolení výjimky z počtu žáků v Základní škola a Mateřské škole 

Řepníky na školní rok 2013/2014 

 hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
3. návrh smlouvy o poskytnutí grantu na pořízení územního plánu  z KÚ 

Pardubického kraje ve výši Kč 39.750,-- 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

4. osvobození od poplatku za psa p. Nováka, Řepníky 9 dle zákona o myslivosti 
č. 449/2001 Sb. a vyhláška č. 244/2002 § 15   
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
5. prodej 5m² z obecního pozemku, parcela č. 475, k.ú. Popovec za 50,- Kč/m² 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
      

6. úpravu příkopu v Pěšicích zadat dalším firmám v pořadí, z důvodu odmítnutí 
firmy první SaM Litomyšl a.s. 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

7. elektromontáže ve skladu na sběrném dvoře firmou ELEKTRO R&B s. r. o. 
Litomyšl s dohodnutou cenou cca Kč 8.500,-- 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

8. změna v rozpočtu č. 2/2013 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
    

B.  Neschvaluje 

  

1. žádost paní Kysilkové o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu 

z chalupy v Pěšicích čp. 41 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



 
 
 

C. Bere na vědomí 

 

1. stanovisko k průzkumnému území konvenčních ložisek ropy a zemního plynu 

společnosti SouthOil s. r. o. 

2. vyjádření k plánované stavbě „Zateplení OÚ Řepníky“ od odboru výstavby, 

Městský úřad Luže 

3. uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu P. Ptáčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 


