
Zápis č. 3/14 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 23. dubna 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, J. Plšek 

 

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 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2014: 

Program 
1. Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci 

Operačního programu Životního prostředí 
2. Oprava krucifixu s podstavcem v Řepníkách“ 
3. „Kulturní dědictví Košumberska“ 
4. Jednání ohledně zatěžování místní komunikace vedoucí okolo pomníku 

padlých v Řepníkách 

5. Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením 

6. Žádost V. Kašpara o prodej parcely č. 192/3 k. ú. Pěšice 

7. Žádost hokejistů o příspěvek na nové dresy 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene 

9. Výsadba u hřbitova 

10. Oprava střechy na zemědělské stavbě v Pěšicích 

11. Zavedení elektriky do hasičské zbrojnice v Popovci 
12. Nákup nového počítače 

 

 
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 projednali Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na 
spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí.  
Předmětem podpory je realizace úspor v objektu obecního úřadu v obci 
Řepníky. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, ve 
výměně výplní a v zateplení stropu. Dotace bude činit Kč 1.550.282,--. 
Zastupitelé odsouhlasili realizaci této akce. K tomu, aby byla akce řádně 
provedena zastupitelé odsouhlasili zadat vytvoření projektu a přípravu 
výběrového řízení firmě AXIOM engineering s.r.o.  



Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/1/2014 
Zastupitelstvo schválilo realizaci této akce a zadat vytvoření projektu a 
přípravu výběrového řízení firmě AXIOM engineering s.r.o.  
 
 

2. Naše žádost o grant z Programu podpory stavební obnovy a restaurování 
kulturních památek a drobných objektů v Pardubickém kraji na akci „Oprava 
krucifixu s podstavcem v Řepníkách“ byla zamítnuta. 

 
 

3. Obec, jako člen Svazku Košumberska, může předložit požadavek na zapojení 
do projektu „Kulturní dědictví Košumberska“ v roce 2014 manažerce svazku 
Ing. Broklové do 31. května 2014. Této možnosti určitě využijeme. 
 

4. Dne 15. dubna 2014 se konalo jednání ohledně zatěžování místní komunikace 
vedoucí okolo pomníku padlých v Řepníkách. Přítomní byli zástupci obce – 
starostka a místostarosta, Ing. Luboš Marek (autorizovaný inženýr) a občané 
bydlící kolem zmíněné komunikace. Přítomni se domluvili na postupu řešení, 
který je zaznamenaný v zápise z tohoto jednání. 
 

5. OÚ obdržel od Městského úřadu Luže Oznámení zahájení řízení o změně 
stavby před dokončením, stavba „Restaurace Řepníky“ přístavba a zázemí. 
Předmětem řízení je prodloužení lhůty k dokončení stavby. 
 

6. Zastupitelé projednali a schválili žádost V. Kašpara o prodej parcely č. 192/3 
k. ú. Pěšice. Parcela je pod úrovní silnice, částečně ve stráni a 
v neudržovaném porostu. Vzhledem k tomu byla cena stanovena na 20,-- 
Kč/m2 .  
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/2/2014 
ZO schvaluje prodej parcely č. 192/3 k. ú. Pěšice. 

 
7. ZO projednalo a schválilo žádost hokejistů o příspěvek na nové dresy. 

Příspěvek je schválen ve výši Kč 10.000,--. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/3/2014 
ZO schválilo příspěvek hokejistům na nové dresy ve výši Kč 10.000,--. 
 

8. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-
2003826/VB21, Řepníky, Popovec-rekonstrukce TS, nn, knn. 
  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 



 
Usnesení 3/4/2014 
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2003826/VB21, 
Řepníky, Popovec-rekonstrukce TS, nn, knn. 
 

9. Byla provedena výsadba 5 ks habru sloupovitého pod hřbitovem a ořez keřů u 
kapličky v Pěšicích. V Pěšicích došlo k pokácení dvou kusů jasanů ve stráni, 
které ohrožovaly nemovitosti v blízkosti.  

 
10. ZO projednalo a odsouhlasilo opravu střechy na zemědělské stavbě 

v Pěšicích u Bumbálky (bývalý kurník). Opravu provede p. Prokop ze 
Střemošic. Rozpočtované náklady cca 126 tisíc. 

  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/5/2014 
ZO schválilo opravu střechy na zemědělské stavbě v Pěšicích. 

 
11.  ZO rozhodlo o zavedení elektriky do hasičské zbrojnice v Popovci.  

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/6/2014 
ZO schválilo zavedení elektriky do hasičské zbrojnice v Popovci. 
 

12. ZO se dohodlo na nákupu nového počítače do kanceláře obecního úřadu. 
 
  Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
  Usnesení 3/7/2014 

ZO schválilo nákup nového počítače. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 
 


