
Zápis č. 1/14 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 20. 1. 2014 

v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček 

Omluven: Němec 

Hosté: J. Morávková, P. Johan, P. Němcová 

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 1. zasedání zastupitelstva obce  v roce 
2014: 

Program 
1. Změny v odměňování členů zastupitelstva 
2. Prodej parcely č. 22/3a v k. ú. Pěšice 
3. Prodej pozemku č. 4 v k. ú. Pěšice 
4. Zvýšení počtu zastupitelů 
5. Znak obce 
6. Tříkrálová sbírka 
7. Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec – Krasíkov 
8. Žádost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče  o finanční příspěvek 
9. Odkup nemovitosti na parcele č. 58 v k. ú. Pěšice 
10. Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 
11. Zápis dětí do 1. třídy 
12. Provedení geofyzikálního měření v katastru Popovec u Řepníků 
13. Projednání žádosti Ing. R. Pařízka o odkup obecního pozemku  

 
 

 
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 změny v oblasti odměňování členů 
zastupitelstva od 1. února 2014(viz příloha).  
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/1/2014 
Zastupitelstvo schválilo změny v oblasti odměňování zastupitelstva. 

 
2. ZO projednalo žádost o odprodej pozemku 22/3a v k. ú. Pěšice paní Suzany 

Exnerové. Tato žádost byla schválena. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 



Usnesení 1/2/2014 
ZO schvaluje prodej parcely 22/3a v k. ú. Pěšice. 

 
3. ZO projednávali žádost o odkoupení parcely č. 4 v k. ú. Pěšice paní Martiny 

Faltysové. Musí být nejprve zveřejněn na úřední desce záměr prodávat obecní 
majetek. Bude projednáno na dalším zasedání ZO. 
 

 
4. Na základě  § 67 zákona o obcích a na základě předchozích zkušeností ZO 

projednalo a schválilo zvýšení počtu zastupitelů pro příští volební období na 7 
členů. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/3/2014 
ZO schválilo zvýšení počtu zastupitelů na 7 členů. 

 
5. ZO projednalo a odsouhlasilo vytvoření znaku Obce Řepníky. Z předložených 

nabídek schválili zadat vytvoření znaku heraldikovi panu Miroslavu Pavlů. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/4/2014 
ZO schválilo zadat vytvoření znaku p. Miroslavu Pavlů. 
 

 
6. ZO bylo seznámeno s výsledky tříkrálové sbírky v našich obcích. Tato sbírka 

proběhla ve dnech 4. a 5. ledna 2014. V našich obcích bylo vybráno Kč 
2.450,--.  

 
 

7.  Starostka obce byla požádána o zveřejnění informací o dokumentaci 
„Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec – Krasíkov“. Tato dokumentace 
je uložena na obecním úřadu a pro občany je k nahlédnutí v úřední hodiny. 
Připomínky občanů a vyjádření obce k této dokumentaci bude zasláno na 
Ministerstvo životního prostředí.  
 
 

8. ZO projednávalo žádost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče  o finanční 
příspěvek na podporu své činnosti. Tato společnost poskytuje v naší obci 1 
klientce pečovatelskou službu a 1 klientce osobní asistenci. Zastupitelé 
schválili příspěvek ve výši Kč 5 000,-- na pečovatelskou službu a na osobní 
asistenci také Kč 5 000,--. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/5/2014 
ZO schvaluje příspěvek 5 000,-- Kč na pečovatelskou službu a 5 000,-- Kč na 
osobní asistenci Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče. 

 
9. Starostka obce projednávala odkup nemovitosti na parcele č. 58 v k. ú. Pěšice 

od společnosti Ala, a. s. Řepníky.  



Parcela je ve vlastnictví obce, ale nemovitost je ve vlastní společnosti Ala, a. 
s. Na dohodnutou částku Kč 1.000,-- bude sepsána kupní smlouva. 
Zastupitelé tento odkud odsouhlasili. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/6/2014 
ZO schvaluje odkup nemovitosti na parcele č. 58 v k. ú. Pěšice. 

 
10.  Obec byla vyzvána k předložení Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol 

za rok 2013. 
 

11.  V úterý 28. ledna 2014 se koná zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 
v budově ZŠ Řepníky. 
 

12. ZO odsouhlasilo žádost o provedení geofyzikálního měření v katastru 
Popovec u Řepníků. Měření nebude probíhat uvnitř obce, ale dotkne se pouze 
pozemků, lesních a polních cest v okolí. Toto měření provede firma TAXES 
OIL, s. r.o. z Hodonína a cílem je určit hydrologické a geologické hranice 
v hloubkovém intervalu mezi 20 m až 1 000 m. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/7/2014 
ZO odsouhlasilo žádost o provedení geofyzikálního měření v katastru 
Popovec u Řepníků. 
 

13. ZO projednalo žádost Ing. R. Pařízka o koupi obecního pozemku parcela č. 
1196/21 okolo chalupy čp. 69 k.ú. Řepníky. Zastupitelé žádost zamítli 
z důvodu neudržovaných ploch a parkování automobilů.  

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/8/2014 
ZO neschvaluje prodej obecního pozemku parcela č. 1196/21 v k.ú. Řepníky, 
Ing. R. Pařízkovi, Řepníky 69. 
 

 
Ověřili: 
 
 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


