
Zápis č. 2/15 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 2. 3. 2015 v 17:00 

hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Omluveni:  Fránerová, Přívatský   

Hosté: J. Morávková, P. Johan, … 

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 
2015: 

Program: 
1. Žádost p. Patacké o zakoupení stavební parcely č. 792/6 v k. ú. Řepníky 
2. VO v Pěšicích 
3. Dotace 
4. Popovec – hasičská zbrojnice, hospoda 
5. Dárkové balíčky 

 
 

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

 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

1. ZO projednalo a schválilo žádost p. Beáty Patacké z Luže  o zakoupení 
stavební  parcely č. 792/6 v k.ú. Řepníky. Prodejní cena je 250 Kč/m2. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/1/2015 
ZO projednalo a schválilo žádost p. Beáty Patacké z Luže  o zakoupení 
stavební  parcely č. 792/6 v k.ú. Řepníky 
 

2. ZO projednalo nabídku od p. Jindry na rekonstrukci VO v Pěšicích. ZO tuto 
rekonstrukci odsouhlasilo a rozhodlo se zadat práci p. Jindrovi. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/2/2015 
ZO projednalo a odsouhlasilo rekonstrukci VO v Pěšicích a rozhodlo se zadat 
práci p. Jindrovi. 



 
 

3. Starostka obce informovala o podání žádosti o dotaci na vybudování dětských 
hřišť v Pěšicích a v Popovci. Dále informovala o přípravě žádosti o  dotaci na 
zateplení budovy MŠ v Řepníkách. 

 
4. V hasičské zbrojnici v Popovci byla zrekonstruována elektroinstalace. Došlo 

k posílení stávajícího rozvaděče.  
Do hospody v Popovci byla zakoupena nová kamna (cca 20.000,--) a hasičům 
byl pořízen hliníkový výsuvný žebřík. 

 
5. ZO projednalo a schválilo navýšení ceny dárkových balíčků pro důchodce na 

Kč 300,--. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/3/2015 
ZO projednalo a schválilo navýšení ceny dárkových balíčků pro důchodce na 
Kč 300,--. 

 
6. Starostka informovala o jednání s Ing. Ročněm, který nabízí svoz bioodpadu. 

Budou vyžádány nabídky ještě od jiných firem a vybere se nabídka nejlepší 
pro obec. 

 
7. ZO diskutovalo o oslavách vysvěcení praporu obce. Akce by se mohla 

uskutečnit v červenci 2015. 
 

8. Kulturní akce 
 
- Čarodějnice 30. dubna 2015  
- Hasičské cvičení 30. května 2015  
- Pohádkový pochod 6. června 2015 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


