
Zápis č. 4/14 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 18. června 2014 

v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček 

Omluven: Němec 

Hosté: J. Morávková, P. Johan, M. Severa 

 

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 4. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2014: 

Program 

1. Závěrečný účet obce 
2. Účetní závěrka obce za rok 2013 

3. Terénní úpravy na parcele č. 733/1 v k. ú. Řepníky“ 
4. Žádost o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ a z nejnižšího počtu 

žáků v ZŠ na školní rok 2014/2015 

5. Změna rozpočtu obce  
6. Prodej pozemků p. č. 792/8 a 848/7 v k. ú. Řepníky 

7. Odkup pozemku č. 1196/1 v k. ú. Řepníky 

8. Územní plán Řepníky 

9. „Oprava a odbahnění retenčního rybníka Řepníky“ 
10. Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace 

Vysoké Mýto, s. r. o. 
11. Úprava a zpevnění plochy před KD v Řepníkách 

12. Valná hromada místní akční skupiny SKCH 

13. Valná hromada Svazku obcí Košumbersko 

14. Nákup zahradního traktoru 

15. Výběr firmy na akci „Sanace vlhkostních defektů v objektu Obecního úřadu čp. 
34 Řepníky“ 

 

 

 

 
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. ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 
2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 
bez výhrad. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/1/2014 
ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 
2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 
bez výhrad. 
 
 

2. ZO schválilo účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace, 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

 Usnesení 4/2/2014 
 ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013. 

 
 

3. ZO projednalo cenové nabídky na akci „Terénní úpravy na parcele č. 733/1 v k. 
ú. Řepníky“ (horní rybníček). Nabídky jsme obdrželi od 3 společnosti: NPS CZ 
s. r. o. Pardubice Kč 315.810,--, Bauset CZ, a. s. Pardubice Kč 347.814,50 a 
LOUČKA Pardubice s. r. o. Kč 370.865,--. ZO vybralo společnost NPS CZ s. r. 
o. Pardubice. Akce bude provedena v červenci 2014. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/3/2014 
ZO schválilo společnost NPS CZ, s. r. o. Pardubice pro vyhotovení akce 
„Terénní úpravy na parcele č. 733/1 v k. ú. Řepníky“. 

 
 

4. ZO projednalo a schválilo udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ 
a z nejnižšího počtu žáků v ZŠ na školní rok 2014/2015. Na školní rok 
2014/2015 je v ZŠ zapsáno 20 žáků. V MŠ je pro rok 2014/2015 zapsáno 
celkem 25 dětí. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/4/2014 
ZO schválilo udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ a z nejnižšího počtu 
žáků v ZŠ na školní rok 2014/2015. 
 
 

5. ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 
1/2014. Obci byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů 
vzniklých obcím s konáním voleb do EP a ostatní úpravy v rozpočtu. 
 



Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
Usnesení 4/5/2014 
ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu obce. 
 
 

6. ZO projednala a schválilo prodej pozemků p. č. 792/8 a 848/7 v k. ú. Řepníky 
manželům Novákovým, Řepníky 9. Prodejní cena pozemku p.č. 792/7 je  
250,-- Kč/m2    a p.č. 848/7 je 100,-- Kč/m2. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/6/2014 
 
ZO projednalo a schválilo prodej pozemků p. č. 792/8 a 848/7 v k. ú. Řepníky 
manželům Novákovým, Řepníky 9. 

 
 

7. ZO projednalo žádost pí Mikanové o odkup pozemku č. 1196/1 v k. ú. Řepníky. 
ZO s prodejem nesouhlasí. Pozvou pí Mikanovou na osobní jednání. 
 
  

8. Městský úřad VM vydal veřejnou vyhlášku, kterou se zahajuje řízení o 
Územním plánu Řepníky. Veřejné projednání návrhu územního plánu se bude 
konat dne 24. července 2014 ve 13:00 na Městském úřadu ve Vysokém Mýtě. 
 
 

9. Městský úřad VM vydal rozhodnutí, na základě kterého souhlasí se zásahem 
do významného krajinného prvku, který spočívá v odbahnění stávající vodní 
nádrže, vyčištění stávající tůně na výtoku a vytvoření dvou nových tůní na 
přítoku v rámci akce „Oprava a odbahnění retenčního rybníka Řepníky“. 
 
 

10. ZO se seznámili se Zápisem z jednání řádné valné hromady společnosti 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. 
 
 

11. ZO projednalo a schválilo úpravu a zpevnění plochy před KD v Řepníkách. 
Tyto úpravy provede Jiří Petřek – stavební firma Vanice.  
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/7/2014 
ZO schválilo úpravu a zpevnění plochy před KD v Řepníkách. 

 
 

12. ZO obdrželo pozvánku na jednání valné hromady místní akční skupiny SKCH, 
které se uskuteční v pondělí 23. 6. 2014 v Luži. Setkání se nezúčastníme. 
 



13. ZO obdrželo pozvánku na jednání valné hromady Svazku obcí Košumbersko, 
které se koná 26. 6. 2014 v Luži. Za obec se zúčastní starostka obce. 

 
 

14.  ZO rozhodlo o pořízení zahradního traktoru od firmy S+E Solutions s.r.o. 
Litomyšl ve výši 132 753,-- Kč.  
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/8/2014 
ZO schválilo pořízení zahradního traktoru ve výši 132 753,-- Kč. 
 
 

15.  ZO vybralo firmu na akci „Sanace vlhkostních defektů v objektu Obecního 
úřadu čp. 34 Řepníky“ – Grifmont CZ s.r.o. Chrudim II. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/9/2014 
ZO schválilo výběr firmy na akci „Sanace vlhkostních defektů v objektu 
Obecního úřadu čp. 34 Řepníky“ – Grifmont CZ s.r.o. Chrudim II. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


