
Zápis č. 1/16 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 2. března 2016 

v 18:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Hosté: L. Šípek, J. Morávková, P. Johan 

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 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2016: 

Program: 
 

1. Prodej parcely č. 162/3 k.ú. Řepníky  
2. Odkanalizování obce Řepníky 
3. Změna dodavatele pronájmu kontejnerů a zajištění odvozu biologicky 

rozložitelných odpadů 
4. Projekt Pošta Partner 
5. Zábradlí požární nádrž 
6. Žádost o peněžitý dar Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče 
7.  elektro práce v obci Pěšice 
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést  stavbu 
9. Žádost Vlasty Sůrové o odkoupení části pozemkové parcely 76/4 v k.ú. 

Řepníky o výměře cca 46 m2 
10. Žádost České abilympijské asociace, z. s. Pardubice o peněžitý dar 
11. Zpráva o vývoji bezpečnostní situace v teritoriu Policie ČR, Obvodní 

oddělení Skuteč za rok 2015 
12. Veřejná vyhláška ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v obci Řepníky, Pěšice, Popovec 
13. Stavební akce 
14. Kulturní akce 

 
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. Zastupitelé projednali prodej parcely č 162/3 v k.ú. Řepníky panu Ladislavu 

Šípkovi. Pan Šípek předložil zastupitelstvo svůj požadavek na odkup parcely a 
hovořilo se i podnikání pana Šípka. Cena  za m2 bude stanovena na příštím 
veřejném zastupitelstvu.  



 
2. ZO projednalo a schválilo zadat zpracování variantní ekonomicko-technické 

studie na akci „Odkanalizování obce Řepníky“  společnosti REC projekt. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/1/2016 
ZO projednalo a schválilo zpracování variantní ekonomicko-technické studie 
na akci „Odkanalizování obce Řepníky“. 
 

3. ZO projednalo a schválilo změnu dodavatele pronájmu kontejnerů a zajištění 
odvozu biologicky rozložitelných odpadů. Bude vypovězena smlouva s p. 
Ročněm a sepsaná nová smlouva s firmou TALLUS s. r. o. Hradec Králové.  
  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/2/2016 
ZO projednalo a schválilo změnu dodavatele pronájmu kontejnerů a zajištění 
odvozu biologicky rozložitelných odpadů. 
 

4. ZO projednalo a neschválilo projekt Pošta Partner. Pro obec se tento projekt 
jeví jako ekonomicky nevýhodný. 

 
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/3/2016 
ZO projednalo a neschválilo projekt Pošta Partner. 
 

5. ZO schválilo pořízení nového dělícího zábradlí v požární nádrži v Řepníkách. 
Bude vyhotoven v nerez provedení. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/4/2016 
ZO projednalo a schválilo pořízení nového dělícího zábradlí v požární nádrži 
v Řepníkách. 
 

6. ZO projednalo a schválilo poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Nové 
Hrady u Skutče ve výši 20.000 Kč. Dále zastupitelé byli informování o 
výsledcích Tříkrálové sbírky v našich obcích: Řepníky – 1 454 Kč + 1 798 Kč, 
Pěšice a Popovec – 2 314 Kč. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/5/2016 
ZO projednalo a schválilo poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Nové 
Hrady u Skutče ve výši 20.000 Kč. 

 



7. ZO projednalo a schválilo elektro práce v obci Pěšice. Bude vyměněn 
rozvaděč venkovního osvětlení, montáž fotobuňky, nového přívodního a 
vývodního připojení. Cenová nabídka od p. Miloslava Jindry je 39 791 Kč. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/6/2016 
ZO projednalo a schválilo elektro práce v obci Pěšice. 
 

8. ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést  stavbu 
mezi Obcí Řepníky a Městem Vysoké Mýto. Město Vysoké Mýto připravuje 
výstavbu splaškové kanalizace v obcích Svařeň a Domoradice, dotčená 
nemovitost je p. č. 478 v k. ú. Popovec u Řepníků. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/7/2016 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést  
stavbu. 
 

9. ZO projednalo a schválilo žádost Vlasty Sůrové o odkoupení části pozemkové 
parcely 76/4 v k.ú. Řepníky o výměře cca 46 m2. Žadatelka si na vlastní 
náklady zajistí geodetické vyměření. Prodejní cena 50 Kč/m2. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/8/2016 
ZO projednalo a schválilo žádost Vlasty Sůrové o odkoupení části pozemkové 
parcely 76/4 v k.ú. Řepníky o výměře cca 46 m2. 
 

10. ZO projednalo a neschválilo žádost České abilympijské asociace, z. s. 
Pardubice o peněžitý dar. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/9/2016 
ZO projednalo a neschválilo žádost České abilympijské asociace, z. s. 
Pardubice o peněžitý dar. 

 
11. ZO bere na vědomí Zprávu o vývoji bezpečnostní situace v teritoriu Policie 

ČR, Obvodní oddělení Skuteč za rok 2015. 
 

12. ZO bere na vědomí Veřejnou vyhlášku ke stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v obci Řepníky, Pěšice, Popovec. Proběhne 
výběrové řízení na dodavatele dopravního značení a na základe schváleného 
pasportu budou na místních komunikacích v obcích umístěny nové dopravní 
značky. 
 



13. Místostarosta L. Hladík informoval o plánovaných stavebních akcích 
v letošním roce.  – dokončení projektu na opravu KD, silnice a chodníky 
v Řepníkách, rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ, … 
 

   
14. Kulturní akce 

 
- Čarodějnice 
- Pohádkový pochod    

 
 

 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


