
Zápis č. 5/15 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 13. července 

2015 v 18:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Omluveni: Baťová, Přívratský 

Hosté: P. Johan, J. Morávková 

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 5. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2015: 

Program: 
 

1. Příspěvek na provoz prodejny č. 134 Řepníky 

2. Zateplení MŠ Řepníky 

3. Oprava cest Popovec  
4. Svoz biologického odpadu 

5. Kupní smlouva s M. Korbelem 

6. Různé 

7. Kulturní akce 
 

 
 
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 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova: „Příspěvek na provoz prodejny č. 134 Řepníky“ ve výši Kč 20 000. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/5/2015 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova: „Příspěvek na provoz prodejny č. 134 Řepníky“. 
 

2. ZO projednalo a schválilo rozhodnutí výběrové komise na zhotovitele akce 
„Zateplení MŠ Řepníky“. Akci provede firma Elestav, s. r. o. Vysoké Mýto. Je 
nutné ještě vyřídit ohlášení stavby.  
  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 



 
Usnesení 2/5/2015 
ZO projednalo a schválilo rozhodnutí výběrové komise na zhotovitele akce 
„Zateplení MŠ Řepníky“. 
 

3. ZO projednalo a schválilo opravu cest v Popovci dle přiložené nabídky SUS 
Luže. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/5/2015 
ZO projednalo a schválilo opravu cest v Popovci dle přiložené nabídky SUS 
Pardubického kraje, cestmistrovství Luže. Cena bez DPH 243 595 Kč. 
 

4. ZO projednalo a schválilo „Smlouvu o dílo“ a „Smlouvu o nájmu“ s firmou 
ALTERINVESTA CZ s. r. o. Podlažice. Jedná se o svoz biologicky 
rozložitelných odpadů a pronájem kontejneru. Cena za svoz jednoho 
kontejneru zajištění jeho obsahu je 1 000 Kč včetně DPH. Pronájem každého 
kusu svozového kontejneru je 600 Kč za měsíc. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/5/2015 
ZO projednalo a schválilo „Smlouvu o dílo“ a „Smlouvu o nájmu“ s firmou 
ALTERINVESTA CZ s. r. o. Podlažice. 

 
5. ZO schvaluje kupní smlouvu s M. Korbelem na st. parcelu 93 v k. ú. Řepníky. 

Cena 150 000,-- Kč. 
 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/5/2015 
ZO schválilo kupní smlouvu s M. Korbelem na st.p.č. 93 v k.ú. Řepníky za 150 
tis. Kč. 

 
6. Různé: 

 
- Starostka obce informovala o řešení havárie dešťové kanalizace u p. 

Dvořáka a řešení výzvy SUS Pardubického kraje, oddělení majetkové 
správy Chrudim  k odstranění zjištěného zdroje ohrožování silnice III. třídy 
v obci Řepník (nevyhovující zakrytí kanálu u čekárny ve směru Pěšice).  

- Dále starostka informovala o návštěvě JUDr. Fajtové ve Vysokém Mýtě 
ohledně koupě nemovitosti od p. Korbela. 

- Tento týden se uskuteční jednání se zástupcem firmy Ekola Libchavy – 
způsobená škoda na vánočním osvětlení. 

- Na web obce byly přidány historické mapy obce. 
 
 
 
 



7. Kulturní akce 
 

- 29. srpna 2015 Tenisový turnaj  
- 5. září 2015  Vysvěcení obecního znaku a praporu v Řepníkách 
- 2. října 2015  divadelní představení 

 
 

 
 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


