
Zápis č. 7/13 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 16. 12. 2013 

v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček 

Omluven: Němec 

Hosté: J. Morávková, P. Johan 

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání 
zastupitelstva obce je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: pan 
Miroslav Morávek a pan Pavel Ptáček. 
 
Dále starostka předložila návrh programu 7. zasedání zastupitelstva obce: 

Program 
1. Rozpočet obce  
2. Dílčí přezkoumání hospodaření obce 
3. Účetní závěrka obce za rok 2012 
4. Směnná smlouva 
5. Prodej stavební parcely 
6. Výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ Řepníky 
7. Rozšíření VO v obci Popovec 
8. Ověření zjednodušené dokumentace stavby 
9. Neinvestiční výdaje v základním školství 
10. Souhlas k činnostem v ochranném pásmu 
11. Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 
12. Ceny vodného a stočného 
13. Finanční příspěvek Domovu důchodců Ústí nad Orlicí 
14. Stížnost občanů na provoz nadměrných vozidel 
15. Žádost o změnu územní plánu p. Ladislava Šípka 
16. Zřízení věcného břemene 
17. Tříkrálová sbírka 
18. Petice na záchranu pošt 
19. Příspěvek na vánoční dárky 
20. Změny rozpočtu 
 
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

 Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

1. Zastupitelé projednávali a schválili návrh na rozpočet obce.  
Příjmy  4 384,5 tis. Kč 
Výdaje 3 184,5 tis. Kč 
Rozpočet na rok 2014 je přebytkový z důvodu tvoření rezervy na akce, které 
se uskuteční jenom v případě obdržení dotací, ve výši 1 200 tis. Kč. 



 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/1/2013 
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2014. 

 
2. ZO projednalo zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Při 

kontrole 28. 11. 2013 byly zjištěny dvě chyby, které budou následně 
odstraněny.  
 

3. Zastupitelé schválili účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace,  
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
Usnesení 7/2/2013 
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2012. 

 
4. ZO projednávali a schválili směnnou smlouvu s firmou Ala, a. s. Řepníky, na 

základě, které dojde ke směně pozemků 792/24 a 855/2, 855/3. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/3/2013 
ZO schválilo směnnou smlouvu s firmou Ala, a. s. Řepníky. 

 
5. ZO se dohodlo na prodeji stavební parcely č. 792/10 manželům Osvaldovým. 

Cena za jeden m2 činí Kč 250,--. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/4/2013 
ZO schválilo kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku č. 792/10. 
 

6. ZO bylo seznámeno s Výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ Řepníky za školní 
rok 2012/2013. 

 
7. Starostka obce seznámila ZO s akcí Rozšíření VO v obci Popovec, kde se 

konalo místní šetření pro vydání kolaudačního souhlasu. Vše proběhlo bez 
připomínek a kolaudační souhlas bude vydán. Současně ZO bylo informováno 
o vydání kolaudačního souhlasu s užívání stavby „Řepníky, Popovec – 
částečná rekonstrukce TS, nn, knn“. 
 

8. Městský úřad Luže, Odbor výstavby – stavební úřad informuje  o tom, že 
ověřil zjednodušenou dokumentaci stavby „Hospodářské objekty u čp. 72 
Řepníky“. 
 

9. ZO bere na vědomí vyjádření Města Vysoké Mýto o neinvestičních výdajích 
v základním školství. Město Vysoké Mýto neúčtovalo obcím za dojíždějící 



žáky skutečnou výši neinvestičních výdajů. Po prověření a započtení 
veškerých neinvestičních výdajů za rok 2012, připadá částka na jednoho žáka 
7.214,-- Kč/rok. Dále byly provedeny změny i za rok 2011 a 2010. Obci vznikl 
tedy přeplatek Kč 5.796,--, na který bude vystaven opravný doklad. 
 

10. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
uděluje souhlas k činnostem v ochranném pásmu zvláště chráněných území, 
konkrétně k použití chemických prostředků v ochranných pásmech PP a PR, 
mimo jiné PR Střemošická stráň, PR Kusá hora. 
 

11. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení uzavření MŠ v době vánočních 
prázdnin od 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
Usnesení 7/5/2013 
ZO schválilo uzavření MŠ v době vánočních prázdnin. 

 
12.  ZO bere na vědomí oznámení VaK Chrudim, a. s. o cenách pro vodné a 

stočné od 1. 1. 2014. 
 

13. ZO bylo požádáno Domovem důchodců Ústí nad Orlicí o poskytnutí ročního 
finančního příspěvku Kč 3.000,-- na provoz zařízení pro rok 2014. Toto 
zařízení jako jediné v celém okrese poskytuje registrovanou specializovanou 
pobytovou sociální službu pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Zastupitelé 
tento příspěvek schválili. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/6/2013 
ZO schvaluje příspěvek Kč 3.000,-- Domovu důchodců Ústí nad Orlicí. 

 
14. ZO obdrželo stížnost občanů na provoz nadměrných vozidel s těžkým 

nákladem na místní komunikaci vedoucí od pomníku padlých směrem s pile 
pan Flídra. Bude požádána o vyjádření Policie ČR a následně přizván statik 
pro posouzení situace. 

 
15. ZO projednávalo žádost o změnu územní plánu p. Ladislava Šípka. Parcela č. 

162/1 je v územním plánu v zóně SV - plochy smíšené obytné venkovské. 
Hlavní využití: stavby pro bydlení smíšené s obslužnou sférou a nerušícími 
výrobními činnostmi. Změna na jiné využití parcely byla zamítnuta. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/7/2013 
ZO neschválilo žádost p. Šípka na změnu územního plánu. 
 

16. ZO řešilo žádost o podepsání smlouvy  zřízení věcného břemene na pozemek 
p. č. 249, p. č. 163/3 v k. ú. Pěšice. Smlouva byla schválena. 



 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/8/2013 
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 249, p. č. 
163/3 v k. ú. Pěšice. 

 
17. ZO bere na vědomí oznámení a žádost o spolupráci při organizování 

Tříkrálové sbírky, která se uskuteční ve dnech 1. až 14. ledna 2014. 
 

18. ZO bere na vědomí Petici za záchranu pošt na venkově. 
 

19.  ZO schválilo příspěvek na vánoční dárky ZŠ a MŠ Řepníky ve výši 5 000,-    
Kč.  
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/9/2013 
 ZO schválilo příspěvek na vánoční dárky ZŠ a MŠ Řepníky.   
 

20. ZO schválili změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 3/2014 – viz příloha. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/10/2013 

 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2014. 
 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 
 


