Zápis č. 3/15

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 13. dubna 2015
v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček, Baťová, Fránerová,
Přívratský
Hosté: J. Morávková, P. Johan, L. Šípek, …
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 3. zasedání zastupitelstva obce v roce
2015:
Program:
1. žádost pana Šípka na odkoupení stavební parcely č. 162/3 v k.ú. Řepníky
2. odkoupení parcely č. 85/2 v k. ú. Řepníky
3. akce „Opevnění příkopu v Pěšicích“
4. jednání s p. Korbelem
5. 2. oficiálního setkání představitelů obcí ve Vysokém Mýtě.
6. Kulturní akce
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. ZO jednalo o žádosti pana Šípka na odkoupení stavební parcely č. 162/3
v k.ú. Řepníky. Na stavební parcely v této lokalitě je vypracován projekt
inženýrských sítí, na základě které se ZO rozhodlo inženýrské sítě vybudovat
(důležité je najít správný dotační titul). Z toho vyplývá, že zatím není možné
jednotlivé stavební parcely prodávat. ZO žádost pana Šípka zamítlo.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Usnesení 3/1/2015
ZO projednalo a neschválilo žádosti pana Šípka na odkoupení stavební
parcely č. 162/3 v k.ú. Řepníky.
2. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely č. 85/2 v k. ú. Řepníky od p.
Pokorného. Cena za m2 je 50 Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 3/2/2015
ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely č. 85/2 v k. ú. Řepníky.
3. ZO projednalo a schválilo zadat realizaci akce „Opevnění příkopu v Pěšicích“
firmě TALLUS, s. r. o.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 3/3/2015
ZO projednalo a schválilo zadat realizaci akce „Opevnění příkopu v Pěšicích“
firmě TALLUS, s. r. o.
4. Starostka obce informovala o jednání s p. Korbelem. ZO se rozhodlo odkoupit
od pana Korbela stavbu i parcelu č. 93 v k. ú. Řepníky .
5. Starostka obce se zúčastní 2. oficiálního setkání představitelů obcí ve
Vysokém Mýtě.
6. Kulturní akce
-

30. dubna 2015

-

30. května 2015

-

6. června 2015
5. září 2015

Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Pálení čarodějnic v Řepníkách
Stavění májky v Pěšicích
Oslavy 90. Výročí založení SDH Pěšice + okrskové
cvičení
Řepnický pohádkový pochod
Slavnostní vysvěcení znaku obce

Libor Hladík
místostarosta

