
Zápis č. 1/15 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 28. 1. 2015 

v 17.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček, Baťová, Fránerová, 

Přívratský  

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

 

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 
2015: 

Program 
 

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 

2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 
3. MAS 

4. Poškození střešní krytiny na budově čp. 1 v obci Popovec 

5. „Dešťová kanalizace a sanace základů, okapový chodník v obci Řepníky“ 
6. Žádost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče o finanční příspěvek na podporu 

své činnosti 
7. Pořízení dětského hřiště v místních částech Pěšice, Popovec 

8. Program obnovy venkova obce Řepníky 

9. Ořez stromu v Popovci 
 

 
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

1. Zastupitelé projednávali a schválili obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o 
symbolech obce a jejich užívání.  
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/1/2015 
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o symbolech obce a jejich 
užívání.  

 
2. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2015, o 

stanoven systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 



odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Řepníky. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/2/2015 
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2015, o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Řepníky. 

 
3. Starostka obce seznámila zastupitelé se závěry jednání valné hromady MAS 

Skutečsko, Chrastecko a Košumbersko. ZO projednalo a schválilo členský 
příspěvek MAS ve výši Kč 5,-- na obyvatele. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/3/2015 
ZO schvaluje členský příspěvek MAS ve výši Kč 5,-- na obyvatele. 
 

 
4. ZO bere na vědomí oznámení pojistné události – poškození střešní krytiny na 

budově čp. 1 v obci Popovec. Krytina byla již opravena.  
 

5. ZO projednalo cenové nabídky na „Dešťovou kanalizaci a sanaci základů, 
okapový chodník v obci Řepníky“ (u budovy ZŠ)  
 
Nabídky: BAUSET, a. s. Pardubice  Kč 321.008,77 
  Rymax, CZ, s. r. o. Pardubice Kč 302.466,25 
  NPS CZ, s. r. o. Pardubice  Kč 273.966,99 

  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/4/2015 
ZO schvaluje zadat tuto akci firmě NPS, s. r. o. Pardubice 

 
 

6. 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 10.000,-- 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/5/2015 
ZO schvaluje příspěvek Kč 10.000,-- Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče. 

 
7. ZO projednalo a odsouhlasilo pořízení dětského hřiště v místních částech 

Pěšice, Popovec. Schvaluje žádost o dotaci na vybudování dětských hřišť, 
žádost o dotaci zpracuje Ing. Troubilová. 



 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/6/2015 
ZO schvaluje pořízení dětského hřiště v místních částech Pěšice, Popovec a  
žádost o dotaci na vybudování dětských hřišť. 
 

8.  ZO projednalo a schválilo Program obnovy venkova obce Řepníky na období 
2014-2020. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/7/2015 
ZO projednalo a schválilo Program obnovy venkova obce Řepníky na období 
2014-2020. 

 
 

9.  ZO odsouhlasilo ořez ořešáku v Popovci, par.č. 446. Strom je v havarijním 
stavu, v případě vnitřního poškození bude strom pokácen. Strom není na 
obecním pozemku, majitele jsme vyzývali k odstranění, ale výzvu si majitel 
nepřevzal. ZO tak rozhodlo vzhledem k ohrožení bezpečnosti v okolí. 

 
 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/8/2015 
ZO schválilo ořez ořešáku na Popovci, par. č. 446. 
 
 

 
 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


