
Zápis č. 5/13 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 2. 8. 2013 v 18.00 

hod v úřadovně OÚ v Popovci. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček 

Omluven: Němec 

Hosté: viz prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Morávek, Ptáček 

 

 

 

Program: 

 
1. Výběrové řízení na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení v obci 

Popovec“ 
 
Zastupitelé hodnotili tři nabídky: 
Jiří Kolář – ELEX, soukromý elektrozávod 306.055,49 (cena včetně DPH) 
Bohuslav Kolář – Elektroslužby, Řetová  257.330,28 (cena včetně DPH) 

 Elektromont LTS, s. r. o. Litomyšl             251.984,-- (cena včetně DPH) 
 

Po zvážení všech kladů a záporů byla vybrána firma Elektromont LTS, s. r. o. 
Litomyšl. 
 
Městský úřad Luže vydal dne 24. 7. 2013  Územní souhlas – souhlas 
s umístěním stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Popovec“. 
 
Dne 17. 7. 2013 jsme obdrželi  od ČEZ Distribuce, a. s. oznámení o zahájení 
rekonstrukce TS, nn Popovec. 
 

2. Zastupitelé projednali s občany Popovce návrh územního plánu a doporučili 
každému do návrhu nahlédnout a do 31. srpna 2013 je možné na obecním 
úřadě vznést námitky a připomínky. 

3. Zastupitelé projednali žádost pana Ladislava Šípka o změnu územního plánu. 
Tento požadavek bude předán ing. arch. Vaníčkové k posouzení. 

4. Zastupitelé dále jednali o žádosti pana Šípka o prodej parcely č. 162/3 v k.ú. 
Řepníky. Zastupitelé neodsouhlasili tento prodej. Parcela je brána jako 
stavební, prozatím nepočítá obec s kompletním zasíťováním, tudíž není 
možné na této parcele začít stavět.  

5. Obec Řepníky obdržela žádost od vlastníků lesních pozemků v k. ú. Řepníky, 
kteří požadují obnovení přístupu na své pozemky po parcelách 1239/3 a 1240 
– ostatní komunikace. Proběhlo jednání ve společnosti Ala, a. s. na stavebním 
úřadě v Luži. Starostka tuto záležitost ještě bude řešit s právníkem. 

6. Obecní úřad obdržel Sdělení Městského úřadu Vysoké mýto o rozdělení 
obvodů dle pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pro Obec 
Řepníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, opatrovnice nezletilých je pí 
Olga Černá, Jiráskova 179, Vysoké Mýto, 465 466 217. 

7. Pardubický kraj vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů z důvodu 
období nadměrného sucha. Mimo jiné nařízení kraje č. 1/2013 znamená: 
a) pro obce – zveřejnit toto nařízení obvyklým způsobem (vyvěšení na úřední 

desce, oznámení v místním rozhlase) 



b) pro fyzické osoby 
- v období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v místech jako jsou lesní 

porosty a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů, suché travní porosty, 
plochy zemědělských kultur, sklady sena a slámy je zakázáno 

o rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, 
o kouřit, 
o odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 
o vjíždět motorovým vozidlům na lesní a polní cesty a suché trvaní 

porosty, 
o odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům, 
o používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. 

Vyhlášení naopak neznamená, že nelze u rodinného domu nebo na chalupě 
v krbu nebo na grilu připravit potraviny. 
c) pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby  

o platí obdobné podmínky jako pro fyzické osoby, a dále: 
o při provozu parních lokomotiv povinnost stanovit podmínky 

požární bezpečnosti 
o při provádění práce v období sklizně na místech se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru povinnost stanovit podmínky požární 
bezpečnosti, kterou jsou zapracovány v organizaci zabezpečení 
požární ochrany. 

8. Rozhodnutí mimořádné valné hromy Východočeské plynárenské, a. s. o 
přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na 
hlavního akcionáře (vytěsnění malých akcionářů) bylo 17. června 2013 
zapsáno do obchodního rejstříků. Hlavní akcionář poskytuje za každou jednu 
akcii společnosti Východočeská plynárenská, a. s.,protiplnění ve výši Kč 
6 630,--. Obec Řepníky  vlastní těchto akcií 100 ks. 

9. Oznámení o zahájení přezkoumáni hospodaření obce. 
10. Informace o umístění informačního tabulového značení pro evropsky 

významné lokalit Pardubického kraje – Bude probíhat instalace dřevěných 
hnědě natřených sloupků s tabulí, na které bude připevněna informační 
textová cedule o dané evropsky významné lokalitě – Střemošická stráň, 
Jeskyně Bětník. 

11. Zastupitelé schválili odkup pozemku č. parcely 848/5 v k. ú. Řepníky od pí 
Šindělářové. Cena Kč 100,--/m2. 

12. Zastupitelé schválili prodej části z pozemkové parcely č. 1196/18 – 5 m² a část 
z pozemkové parcely č. 76/4 – 34 m² v k. ú. Řepníky pro Mariana a Denisu 
Pokorných. A opačně od manželů Pokorných odkup také části pozemku 
z parcely č. st. 23 – celkem 31 m², cena Kč 50,--/m².   
  

 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 5/13 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konané dne 2. 8. 2013 v 18:00 
hod v úřadovně v Popovci. 
 
Po předložení písemných materiálů a ústních interpelacích zastupitelstvo obce 
Řepníky: 
 

A. Schvaluje 
 

1. firmu Elektromont LTS, s. r. o. Litomyšl na akci „Rozšíření veřejného osvětlení  
  v obci Popovec“ 

 hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

2. odkup pozemku č. parcely 848/5 v k. ú. Řepníky od pí Šindělářové, cena Kč 
100,--/m2 

 hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

3. prodej části z pozemkové parcely č. 1196/18 – 5 m² a část z pozemkové 
parcely č. 76/4 – 34 m² v k. ú. Řepníky pro Mariana a Denisu Pokorných, 
cena Kč 50,--/m² 

 hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

4. odkup části pozemku z parcely č. st. 23 – celkem 31 m², cena Kč 50,--/m² 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

  

B.  Neschvaluje 

 

1. prodej parcely č. 162/3 v k.ú. Řepníky 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

C. Bere na vědomí 

 

1. oznámení o zahájení rekonstrukce TS, nn Popovec 
2. Územní souhlas – souhlas s umístěním stavby „Rozšíření veřejného osvětlení 

v obci Popovec“. 
3.  Sdělení Městského úřadu Vysoké mýto o rozdělení obvodů dle pracovníků 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

4.  nařízení Pardubického kraje č. 1/2013 - období zvýšeného nebezpečí vzniku 

požárů z důvodu období nadměrného sucha 

5. Rozhodnutí mimořádné valné hromy Východočeské plynárenské, a. s. o 

přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na 

hlavního akcionáře, který poskytuje za každou jednu akcii společnosti 

Východočeská plynárenská, a. s.,protiplnění ve výši Kč 6 630,-- 

6. Oznámení o zahájení přezkoumáni hospodaření obce 

7. informace o umístění informačního tabulového značení pro evropsky 
významné lokality Pardubického kraje –  Střemošická stráň a Jeskyně Bětník 
 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


