Zápis č. 4/15
z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 15. června 2015
v 18:30 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček, Baťová, Fránerová
Hosté: V. Kazdová, P. Kazda
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 4. zasedání zastupitelstva obce v roce
2015:
Program:
pojištění majetku a odpovědnosti
Závěrečný účet za rok 2014
provádění jednotlivých rozpočtových změn
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
žádost o odkup parcely č. 1196/6 v k. ú. Řepníky – p. Kazda
zhotovení střechy na MŠ
žádost ředitelky ZŠ a MŠ Řepníky o povolení výjimky z počtu žáků na rok
2015/16
8. žádost pí Koňjarové o odkup pozemku p. č. 1290 v k. ú. Řepníky
9. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemku č. 1249 k. ú. Řepníky
10. Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
11. Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Košumberska
12. „Odtok vody z nevyužívaného zářezu bývalého vodního zdroje na Popovci a
podmáčení okolních pozemků“
13. kanalizace a ČOV
14. rozpočtová změna
15. kulturní akce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

1. ZO projednalo nabídky pojišťoven na pojištění majetku a odpovědnosti.
Srovnávací tabulka přiložena. Z uvedených nabídek se ZO rozhodlo pojistit
majetek a odpovědnost u pojišťovny Kooperativa a.s.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 4/1/2015
ZO projednalo a schválilo pojistit majetek a odpovědnost u Kooperativy
pojišťovna a.s.
2. ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Přezkoumání se uskutečnilo 2. října 2014 a 22. května 2015 a nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok
2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
bez výhrad.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/2/2015
ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok
2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
bez výhrad.
3. ZO projednalo kompetence starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových změn do výše 100 tis. Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/3/2015
ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm.. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 100 000,- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se
celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může
starostka obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva
konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného
odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
4. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou a.s., Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu povolání ve výši 1 378,- Kč na rok.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/4/2015
ZO schválilo uzavření Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu povolání ve výši 1 378,- Kč na rok s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s.
5. ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 1196/6 v k. ú. Řepníky p. Kazdovi,
Řepníky 23. Prodejní cena bude 50 Kč/m2.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/5/2015
ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 1196/6 v k. ú. Řepníky p. Kazdovi,
Řepníky 23.
6. ZO projednalo a schválilo zadat zhotovení střechy na MŠ firmě Jan Prokop,
Střemošice.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/6/2015
ZO schválilo zadat zhotovení střechy na MŠ firmě Jan Prokop, Střemošice.
7. ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Řepníky o povolení
výjimky z počtu žáků na rok 2015/16.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/7/2015
ZO schválilo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Řepníky o povolení výjimky z počtu
žáků na rok 2015/16.
8. ZO projednalo žádost pí Koňjarové o odkup pozemku p. č. 1290 v k. ú.
Řepníky. Je potřeba zjistit další skutečnosti a rozhodne se na dalším
zastupitelstvu.
9. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti na pozemku č. 1249 k. ú. Řepníky.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/8/2015
ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na pozemku č. 1249 k. ú. Řepníky.
10. ZO projednalo Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.

11. ZO projednalo Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Košumberska.
12. Starostka obce informovala o jednání ve věci „Odtok vody z nevyužívaného
zářezu bývalého vodního zdroje na Popovci a podmáčení okolních pozemků“.
13. Starostka obce informovala o jednání s Ing. Recem ze společnosti
RECPROJEKT, s. r. o. Pardubice ve věci kanalizace a ČOV.
14. ZO schválilo změnu v rozpočtu č. 1/2015 dle přílohy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/9/2015
ZO schválilo změnu v rozpočtu č. 1/2015 dle přílohy.
15. Kulturní akce
-

29. srpna 2015
5. září 2015
2. října 2015

Tenisový turnaj
Vysvěcení obecního znaku a praporu v Řepníkách
Divadelní představení

Ověřili:

Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Libor Hladík
místostarosta

