
Zápis č. 6/14 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 6. října 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 6. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2014: 

Program 
 

1. Smlouva č. 14171193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR 

2. Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

4. Komunální volby 2014 

5. Kulturní akce 

6. Odměny 
 

 

 
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 a schválilo Smlouvu č. 14171193 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Podpora bude 
použita na akci Zateplení obecního úřadu. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 6/1/2014  

 
Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo Smlouvu č. 14171193 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.  
 

2. ZO Řepníky projednalo Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění. Kontrola byla provedena dne 29. září 2014 a 
nebyly zjištěny žádné závady. 



 
3. ZO projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Kontrola se 

uskutečnila 2. října 2014 a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
4. Komunální volby 2014 

Starostka informovala  zastupitelé o připravenosti voleb do zastupitelstva. P 
ukončení voleb pokračuje v práci pouze starosta a místostarosta.  

 
5. Kulturní akce 

 
Sobota 25. října 2014  18:00 Slavnost světýlek 

    (sraz u čekárny směr Pěšice) 
   

Sobota 29. listopadu 2014  14:00 Mikulášská diskotéka pro děti 
       20:00 Diskotéka  
 

Neděle 30. listopadu 2014  Rozsvícení vánočního stromu 
 

Úterý 9. prosince 2014  Posezení s důchodci  
 

6. Starostka navrhla odměny viz příloha. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


