
Zápis č. 2/14 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 3. 3. 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 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2014: 

Program 
 

1. Znak obce 
2. Pasport dopravního značení 
3. Řešení stížnosti pí Borovcové 
4. Nabídka společnosti Ala, a. s. na prodej budovy MŠ 
5. Ošetření dřevin v lokalitě u hřbitova v Řepníkách 
6. Žádost manželů Osvaldových na odkup parcel č. 848/8, 848/9, 855/3 v k. ú. 

Řepníky 
7. Žádost M. Severy na odkup parcel č. 792/37, 792/38, a 855/2 v k. ú. Řepníky 
8. Žádost M. Faltysové na odkoupení pozemku p. č. 4 v k. ú. Pěšice 
9. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady prodejny č. 

134 v Řepníkách 
10. Upravený ceník pronájmů 
11. Oprava požární nádrže v Pěšicích 
12. Nové vybavení tříd do ZŠ v Řepníkách 
13. ČOV pro Domoradice v k. ú. Popovec do územního plánu obce Řepníky 
14. Oznámení Městského úřadu Vysoké Mýto 
15. Závady zjištěné v ZŠ 
16. Nová nájemní smlouva – vodojem Libecina 
17. Zápis ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko 
18. Valná hromada Svazku obcí Košumberska 
19. Zpráva o vývoji bezpečnostní situace 
20. Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení 
21. „Nádrž AB“ na pozemku p. č. 1038/3 v k. ú. Řepníky 
22. Černá skládka stavební sutě v Popovci 
23.  Veřejné osvětlení Popovec 

 

 
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 znak obce. Občané měli možnost hlasovat 
pro jeden ze čtyř návrhů. Vydáno bylo 377 hlasovacích lístků, odevzdáno 178.  
návrh č. 1 44 hlasy 
návrh č. 2 72 hlasy 
návrh č. 3 18 hlasů 
návrh č. 4 44 hlasy 
 
Znakem obce bude návrh č. 2. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/1/2014 
Zastupitelstvo obce na základě hlasování občanů schválilo návrh znaku obce 
č.2. 

 
2. Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem pasportu dopravního 

značení ve všech třech obcích. ZO projednalo a rozhodlo se nechat vytvořit 
pasport dopravního značení u společnosti Asig, s. r. o. Chrudim. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/2/2014 
ZO schvaluje tvorbu pasportu dopravního značení v obci. 
 

3. L. Hladík dále informoval o průběhu řešení stížnosti pí Borovcové na 
využívání místní komunikace za pomníkem „padlých“ v Řepníkách. Proběhlo 
šetření Policie ČR, která doporučila odborné posouzení konstrukčně 
technického stavu vozovky. Po obdržení tohoto posudku bude svolána 
schůzka zástupců občanů, policie, obce a statika. 

 
4. Akciová společnost Ala nabízí Obci Řepníky odkup budovy MŠ, která je 

v jejím vlastnictví. Dle vyjádření ředitele společnosti Ing. Stříteského se cena 
bude pohybovat do 1 mil. Kč. ZO odsouhlasilo tento nákup a pověřilo 
starostku k dalšímu jednání. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/3/2014 
ZO schvaluje odkup budovy MŠ od společnosti Ala, a. s. Řepníky. 
 
 

5. ZO projednávalo a schválilo ošetření dřevin v lokalitě u hřbitova v Řepníkách. 
Ořez provede firma Arbo HK ze Ždárce nad Orlicí. Dohodnutá cena je cca 14 
tisíc. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



 
Usnesení 2/4/2014 
ZO schvaluje ošetření dřevin v lokalitě u hřbitova v Řepníkách. 
 

 
6. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Osvaldových na odkup parcel č. 

848/8, 848/9, 855/3 v k. ú. Řepníky. Cena za jeden m2 u p. č. 848/8 a 848/9 je 
Kč 100,--. Cena p. č. 855/3 bude Kč 50,--.  
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/5/2014 
ZO schválilo žádost manželů Osvaldových na odkup parcel č. 848/8, 848/9, 
855/3 v k. ú. Řepníky. 

 
7. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost M. Severy na odkup parcel č. 792/37, 

792/38, a 855/2 v k. ú. Řepníky. Cena za jeden m2 bude Kč 50,--. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/6/2014 
ZO schválilo žádost M. Severy na odkup parcel č. 792/37, 792/38, a 855/2 v k. 
ú. Řepníky  

 
8. ZO schválilo žádost M. Faltysové na odkoupení pozemku p. č. 4 v k. ú. 

Pěšice. Cena za jeden m2 je Kč 50,--.  
 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/7/2014 
ZO schválilo žádost M. Faltysové na odkoupení pozemku p. č. 4 v k. ú. 
Pěšice. 

 
 

9.  ZO projednalo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provozní 
náklady prodejny č. 134 v Řepníkách mezi Obcí Řepníky a Jednotou, 
spotřebním družstvem Hlinsko. ZO odsouhlasili poskytnutí příspěvku ve výši 
Kč 40.000,-- s tím, že bude v příštím roce požádáno o dotaci na provoz 
prodejny a cca 20 tisíc by se mělo obci vrátit. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/8/2014 
ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve výši Kč 40.000,--. 
 

10.  ZO projednalo a schválilo upravený ceník pronájmů zařízení ve vlastnictví 
obce. 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



 
Usnesení 2/9/2014 
ZO schválilo upravený ceník pronájmů. 

 
 

11. ZO projednávalo nabídky na akci Oprava požární nádrže v Pěšicích. Byl 
vyhotoven projekt s položkovým rozpočtem Kč 160.123,--. Oslovili jsme 6 
firem, ale obdrželi jsme pouze jednu nabídku od společnosti Agile, s. r. o. 
Vysoké Mýto –  Kč 151.411,--. Firma SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s. se 
omluvila. ZO schválilo zadat tuto akci firmě Agile, s. r. o. Vysoké Mýto. Nádrž 
bude připravena k akci (hasiči odčerpali vodu a Ala, a. s. vyvezla zbylé bláto).   
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/10/2014 
ZO schvaluje zadat akci Oprava dna požární nádrže Pěšice firmě Agile, s. r. o. 
Vysoké Mýto. 
 

12. ZO projednalo a odsouhlasilo nákup nového vybavení tříd do ZŠ v Řepníkách. 
Bude zakoupeno 18 lavic + 36 židlí. Bylo osloveno několik firem k vypracování 
nabídky. ZO posuzovalo dvě – Insgraf, s. r. o.  Kč 61.110,--, KLASSA plus, s. 
r. o. Kč 89.821,--. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/11/2014 
ZO schvaluje nákup nového vybavení tříd do ZŠ v Řepníkách. 

 
13.  ZO projednalo a schválilo návrh MěÚ Vysoké Mýto na zakreslení ČOV pro 

Domoradice v k. ú. Popovec do územního plánu obce Řepníky. 
 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/13/2014 
ZO schvaluje zakreslení ČOV pro Domoradice v k. ú. Popovec do územního 
plánu obce Řepníky. 

. 
 

14. Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje pořizování 3. aktualizace územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 2014. 

 
15. V ZŠ proběhla fyzická kontrola pracoviště prováděná Oblastním inspektorem 

BOZP, který zjistil několik závad. Na jejich odstranění pracujeme. 
 

16. Byla uzavřena nová nájemní smlouva s pí Zerzánovou na p. č. 111/2 a 452/9 
v k. ú Libecina. Nájemné zůstává stejně, tj. Kč 600,-- za rok. 
 

17. Starostka obce seznámila zastupitelé se Zápisem ze schůze představenstva 
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. 
 



18. Ve čtvrtek 20. března 2014 se koná jednání valné hromady Svazku obcí 
Košumberska. 
 

19. ZO bylo seznámeno se Zprávou o vývoji bezpečnostní situace v teritoriu PČR, 
Obvodní oddělení Skuteč za rok 2013. 
 

20. COMA, s. r. o. předložila Zprávu o pravidelné revizi elektrického zařízení -
retranslační stanice, kterou má umístěnou v KD Řepníky. 
 

21. Městský úřad Luže vydal Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, 
zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednávání 
stavby „Nádrž AB“ na pozemku p. č. 1038/3 v k. ú. Řepníky. Schůzka 
proběhne v pátek 7. března 2014. 
 

22. ZO řeší černou skládku stavební sutě v Popovci.  
 

23.  V místní části Popovec proběhla anketa – provoz veřejného osvětlení 
v Popovci. Na základě výsledků ankety bude zachován dosavadní stav 
provozu osvětlení (VO bude svítit celou noc). 

 
 
Ověřili: 
 
 
 
 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


