
Zápis č. 7/14 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 15. prosince 2014 

v 17.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Přívratský 

Hosté: J. Morávková, P. Johan, P. Němcová, J. Štosek, T. Havlíček 

 

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 7. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014: 

Program 
 

1. Rozpočet na rok 2015 
2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně 
3. Žádost o souhlas s uzavřením MŠ v Řepníkách v době vánočních prázdnin 
4. Žádost manželů Novákových o zrušení odkupu parcel č. 792/8 a 848/7 v k.ú. 

Řepníky 
5. Žádost manželů Havlíčkových z Vinar  o zakoupení stavebních parcel č. 792/8 a 

848/7 v k.ú. Řepníky 
6. Žádost M. Sochorové o opravu a dokončení cesty u stavebních parcel v lokalitě 

na Libecinu 
7. Žádost o úpravu obecní příjezdové cesty k domu čp. 79 
8. Žádost p. Trunce o pokácení 7 ks smrků na obecním pozemku, par. č. 23/1 

v k.ú. Pěšice 
9. Kontrola čerpání dotace „Nákup lesní techniky“ 
10. Tříkrálová sbírka 2015 
11. Zvýšení vodného od 1. 1. 2015 
12. Setkání se zástupci firmy EKOLA České Libchavy, s.r. o. 
13. Seminář „Právní minimum pro zástupce města a obcí“ 
14. Setkání se zástupci Jednoty spotřebního družstva Hlinsko 
15. Výroba vlajky a znaku obce 
16. Valná hromada Svazku Košumberska 
17. Vesnice roku v Programu obnovy venkova 
18. Změna v rozpočtu 
19. 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. Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo návrh rozpočtu Obecního 
úřadu Řepníky na rok 2015. Rozpočet je vyrovnaný. 
Příjmy     4 757,8 tis. Kč 
Výdaje     4 757,8 tis. Kč 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 7/1/2014  

 
Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo Rozpočet obce na rok 2015 
– vyrovnaný 4 757,8 tis. Kč.  
 

2. ZO Řepníky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014. 
Dotace bude v celkové výši Kč 2 800,-- a bude použita na úhradu výdajů 
spojených s odbornou přípravou velitelů a strojníků jednotek SDH. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 7/2/2014  

 
Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace v požární ochraně. 
 

3. ZO projednalo a odsouhlasilo Žádost o souhlas s uzavřením MŠ v Řepníkách 
v době vánočních prázdnin. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 7/3/2014  

 
Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo Žádost o souhlas 
s uzavřením MŠ v Řepníkách v době vánočních prázdnin. 
 

 
4. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Novákových o zrušení odkupu parcel 

č. 792/8 a 848/7 v k.ú. Řepníky. 
 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 7/4/2014  

 
Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo žádost manželů Novákových 
o zrušení odkupu parcel č. 792/8 a 848/7 v k.ú. Řepníky. 
 

5. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Havlíčkových z Vinar  o zakoupení 
stavebních parcel č. 792/8 a 848/7 v k.ú. Řepníky. Prodejní cena je 250 Kč/m2, 
resp. 100 Kč/m2. 



 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 7/5/2014  

 
Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo žádost manželů 
Havlíčkových z Vinar  o zakoupení stavebních parcel č. 792/8 a 848/7 v k.ú. 
Řepníky. 

 
 

6. ZO projednali žádost M. Sochorové o opravu a dokončení cesty u stavebních 
parcel v lokalitě na Libecinu. Zastupitelé se domluvili, že cesta bude v roce 
2015 dobudována. Zažádáme o dotaci. 

 
7. ZO projednali žádost o úpravu obecní příjezdové cesty k domu čp. 79. P. 

Ptáček objedná štěrk a cesta se vyrovná. 
 

8. ZO projednalo žádost p. Trunce o pokácení 7 ks smrků na obecním pozemku, 
par. č. 23/1 v k.ú. Pěšice. Této žádosti bude vyhověno. 
 

9. Dne 4. prosince 2014 byla provedena kontrola čerpání dotace „Nákup lesní 
techniky“. Nedostatky nebyly zjištěny.   

 
10. Ve dnech 1.-14. ledna 2015 proběhne Tříkrálová sbírka 2015. 

 
11. Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto oznamuje zvýšení vodného od 1. 1. 2015. 

Platná cena je 34,32 Kč/m3. 
Vodovody a kanalizace Chrudim vyhlašují dvousložkovou cenu pro vodné 
s platností od 1. 1. 2015: pohyblivá část 43,15 Kč/m3 a pevná část je v závislosti 
na velikosti vodoměru, nejméně 736 Kč. 
 

12. Starostka obce zastupitele informovala o setkání se zástupci firmy EKOLA 
České Libchavy, s.r. o. 

 
13. Dále starostka seznámila zastupitele se závěry semináře „Právní minimum pro 

zástupce města a obcí“, kterého se zúčastnila.  
 

14. V prvním čtvrtletí příštího roku proběhne setkání se zástupci Jednoty 
spotřebního družstva Hlinsko. V roce 2014 jsme tomuto družstvu poskytli 
příspěvek Kč 40 000,--, polovina této částky by se nám měla vrátit ve formě 
dotace. 
 

15. ZO projednalo cenovou nabídku a odsouhlasilo zadat výrobu vlajky a znaku 
obce firmě Velebný & Fam, s. r. o. Ústí nad Orlicí.  
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 7/6/2014  

 



Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo zadat výrobu vlajky a znaku 
obce firmě Velebný & Fam, s. r. o. Ústí nad Orlicí.  
 

 
16. V úterý 16. prosince 2014 proběhne valná hromada Svazku Košumberska. 

Tohoto setkání se zúčastní místostarosta L. Hladík.  
 

17. ZO se rozhodlo podat přihlášku do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy 
venkova. 
 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 7/7/2014  
 
ZO odsouhlasilo podat přihlášku do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy 
venkova. 

18. ZO schválilo změnu v rozpočtu .- Rozpočtové opatření č. 2/2014 - příloha č. 1. 
 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení č. 7/8/2014 
 

 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2014. 
 

19. Kulturní akce 
 
17. ledna 2015 Hasičský bál 
   Dětský karneval 
 
14. února 2015 Hokejový ples 
 

 
 
Ověřili:     
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 


