
Zápis č. 6/13 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 25. 9. 2013 

v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček 

Omluven: Němec 

Hosté: J. Morávková, P. Johan, Ing. Pařízek, … 

Ověřovatelé zápisu: Morávek, Ptáček 

 

Program: 

1. Zastupitelé projednávali cenové nabídky na výměnu dveří a oken na kapličce 
v Pěšicích. Nabídky byly dvě – TRUTES, v. o. s. Vysoké Mýto a Truhlářství 
Jaroslav Jirsák, Řepníky. Bylo schváleno zadat tuto akci firmě Truhlářství 
Jaroslav Jirsák. 

2. Zastupitelé dále projednávali cenové nabídky na výměnu 4 ks oken v KD 
Řepníky. Okna jsou v dezolátním stavu, protože jsou na západní straně. 
Cenové nabídky byly tři – FORPLAST Skuteč, SV2T OKEN Chrudim, 
PROPLAST Ústí nad Orlicí. Zastupitelé schválili zadat práci firmě FORPLAST 
Skuteč. 

3. Obecní úřad obdržel Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu Střemošice. 

4. Správa a údržba silnic Pardubického kraje podala žádost o udělení výjimky ze 
základních ochranných podmínek v přírodních rezervacích, v přírodní 
památce, udělení souhlasu k použití chemických prostředků v ochranných 
pásmech přírodních památek a rezervacích. Obecní úřad obdržel od 
Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství Oznámení o zahájení řízení o udělení těchto výjimek. V našem 
katastru se jedná o PP Kusá hora, PR Střemošická stráň. 

5. Předsedkyně Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko pí Milada Obolecká nás 
oslovila s problematickou ztrátovosti prodejny na Řepníkách. Navrhuje, aby 
obec požádala o dotaci pro obchod. Zastupitelé se domluvili, že se s pí 
Oboleckou osobně setkají a domluví podmínky jednání. 

6. ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů. Zásah by se měl provádět v období vegetačního klidu do 15. 
listopadu tohoto roku. 

7. Starostka obce informovala o akci Rekonstrukce TS, NN a Rozšíření 
veřejného osvětlení v Popovci. V pátek 27. září 2013 se uskuteční kontrolní 
den na místě stavby. 

8.  Zastupitelé projednávali žádost Ing. Pařízka o odkupu části pozemku kolem 
domu čp. 69. S Ing. Pařízkem se domluvili nejprve na místním šetření, 
následně budou pozemky zaměřeny a pak teprve bude zastupitelstvo jednat o 
prodeji. 

9. Zastupitelé diskutovali o dopise pana Máry, který požaduje vysvětlení užívání 
parcel 1239/3 a 1240 v k. ú. Řepníky. Bude svolána schůzka na 7. 10. 2013 
se všemi zúčastněnými stranami. 

 
 
 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 



 

Usnesení č. 6/13 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konané dne 25. 9. 2013 v 18:00 
hod v úřadovně v Řepníkách. 
 
Po předložení písemných materiálů a ústních interpelacích Zastupitelstvo obce 
Řepníky: 
 

A. Schvaluje 
 

1. výměnu dveří a oken na kapličce v Pěšicích ve výši 45 600,- Kč zadat fy 
Truhlářství Jaroslav Jirsák, Řepníky 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

2. výměnu 4 ks oken na KD Řepníky ve výši 18 800,- Kč firmě Forplast Skuteč 
hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
 

B.  Bere na vědomí 

 

1. Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Střemošice. 

2. Správa a údržba silnic Pardubického kraje podala žádost o udělení výjimky ze 
základních ochranných podmínek v přírodních rezervacích, v přírodní 
památce, udělení souhlasu k použití chemických prostředků v ochranných 
pásmech přírodních památek a rezervacích. Obecní úřad obdržel od 
Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství Oznámení o zahájení řízení o udělení těchto výjimek. V našem 
katastru se jedná o PP Kusá hora, PR Střemošická stráň. 

3. Schůzka s předsedkyní Jednoty Hlinsko ohledně ztrátovosti prodejny 

v Řepníkách. 

4. ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na odstranění a okleštění stromoví a jiných 

porostů. 

5. Kontrolní den 27.9. na Popovci – akce Rozšíření veřejného osvětlení a 

rekonstrukce TS, NN. 

6. Místní šetření u Ing. Pařízka, Řepníky 69 ohledně žádosti o prodeji části 

obecního pozemku u rodinného domu. 

7. Schůzka k vysvětlení užívání parcel 1239/3 a 1240 v k. ú. Řepníky dle žádosti 

p. V. Máry.  

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 


