Zápis č. 5/14

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 18. srpna 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 5. zasedání zastupitelstva obce v roce
2014:
Program
1. Územní plán Obce Řepníky
2. Oprava čekárny u KD v Řepníkách
3. Oprava elektrických rozvodů v úřadovně OÚ Řepníky
4. Přezkoumání hospodaření obce
5. Odkupu budovy MŠ v Řepníkách
6. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
7. Dopravní značení v obci
8. Zřízení věcného břemene na stavbu Pěšice, výška vodičů u čp. 1, NN
9. Pracovní setkání ke Strategii MAS SKCH 2014-2020
10. Sportovní den

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. Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo předložený návrh Územního plánu
s jeho odůvodněním.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 5/1/2014
Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo předložený návrh Územního plánu
s jeho odůvodněním:

potvrzuje
ověření souladu Územního plánu Řepníky s politikou územního rozvoje ČR
2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje v souladu
s ustanovením § 54 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění

rozhoduje
o námitkách, v souladu s ust. § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění územního
plánu.
vydává
formou opatření obecné povahy č.1/2014 Územní plán Řepníky, jako příslušný
orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona, v souladu s ust. §
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ust. § 11
a § 23 odst. 4) a přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací
činnosti v platném znění.
2. ZO Řepníky projednalo a schválilo opravu čekárny u KD Řepníky. Opravu
střechy provede p. Prokop a nátěry p. Nekvinda.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 5/2/2014
ZO Řepníky schvaluje opravu čekárny u KD v Řepníkách.
3. ZO projednalo a schválilo opravu elektrických rozvodů v úřadovně OÚ
Řepníky. Akce se spojí s již probíhající akcí sanace a zateplení budovy.
Opravu provede p. Rouha.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 5/3/2014
ZO schválilo opravu elektrických rozvodů v úřadovně OÚ Řepníky.
4. ZO projednalo oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření. Kontrola bude
provedena 26. září 2014. Dále projednalo oznámení o provedení kontroly VZP
ČR ÚP Chrudim, která bude provedena 9. září 2014.
5. Starostka obce informovala ZO o podpisu smlouvy s firmou ALA, a. s. Řepníky
o odkupu budovy MŠ v Řepníkách. Obec odkoupila tuto budovu za 880.000,-a celá částka již byla převedena na účet prodávajícího.

6. V pondělí 25. srpna 2014 se uskuteční pracovní jednání ve věci komplexní
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Tohoto
jednání se nezúčastníme.
7. Místostarosta Hladík informoval o problému dopravního značení v obci. Jedná
se zástupci firmy ASIG, s. r. o. Vše se konzultuje s p. Kaplanem, zástupce
dopravní policie.
8. Firma MONTPROJEKT a. s. zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu
Pěšice, výška vodičů u čp. 1, NN. Jedná se o opravu venkovního vedení nn
(1x nový betonový sloup, 1x výměna dřevěného sloupu za betonový).
Společnost žádá o vyjádření k tomuto projektu a schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 5/4/2014
ZO schválilo zřízení věcného břemene na parcelách č. 24, 31/1, 272, 22/1
v k.ú. Pěšice – Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
9. Místostarosta Hladík seznámil zastupitele s výsledky pracovního setkání ke
Strategii MAS SKCH 2014-2020.
Jsou stanoveny čtyři základní cíle:
- Chráníme svůj životní prostor
- Podnikáme pro budoucnost
- Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme
- Nasloucháme si a domluvíme se
10. V sobotu 6. září 2014 se uskuteční Sportovní den.
11. Akce „Terénní úpravy“ (horní rybníček). V úterý 19. 8. 2014 proběhne veřejné
jednání na místě stavby. SUS Chrudim požaduje ještě zpevnění okrajů na
přilehlé silnici. Rozbor vzorků již máme. Uskuteční se v této věci ještě další
jednání.
12. Akce „Sanace budovy OÚ“ – podřezání je hotové. Akce „Zateplení budovy“ –
v úterý 19. 8. 2014 začne výměna oken. Do konce příštího týdne bude hotová.
Poté bude probíhat zateplení. Do konce září bude dokončena část hrazená
z dotace. Další subdodávky budou dokončeny později.

Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Libor Hladík
místostarosta

