Zápis č. 8/15

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 21. prosince 2015
v 18:00 hod v Hospodě u Vlasty v Řepníkách.
Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček, Baťová,
Omluveni: Fránerová
Hosté: viz prezenční listina
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
2015:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odkanalizování obce Řepníky, Pěšice, Popovec
Rozpočet na rok 2016
Poskytování poštovních služeb Poštou Partner
Kulturní akce
Úpravy v rozpočtu obce
Prodej parcel v k.ú. Řepníky

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. Ing. Oldřich Rec (projektant firmy RECPROJEKT) seznámil zastupitele
s dokumentací „Posouzení investičního záměru odkanalizování obce
Řepníky, Pěšice, Popovec. Společně s p. Jiřím Abrahamem nastínili důležitost
odkanalizování a možnosti jeho provedení v jednotlivých částech obce.
Zastupitelé v lednu rozhodnou, zda požádají projektanta o zpracování
variantní studie na akci „Odkanalizování obce Řepníky“. Výsledkem bude
doporučení optimální koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod
v obci.
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2016.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 5 281,1 tisíc Kč. Na straně příjmů
je i odhad náhrady škody od pojišťovny za požár v úřadovně OÚ Řepníky, na
straně výdajů je odhad vynaložených částek na opravu.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 1/8/2015
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2016.
3. Starostka informovala zastupitele o schůzce se zástupci České pošty – Ing.
Josefem Kamlarem a Ing. Drahomírou Dráždilovou. Zástupci České pošty
představili Projekt Pošta Partner. Pošty by byla provozovaná třetí osobou –
obcí. Poskytování základních služeb by byl beze změny. Je potřeba ještě
zjistit další skutečnosti a zastupitelé rozhodnou na dalším zasedání.
4. Kulturní akce
-

16. ledna 2016
13. února 2016

20:00 Hasičský ples
14:00 Dětský karneval
20:00 Hokejový ples

5. Starostka informovala zastupitele o provedení dvou rozpočtových změn
v rozpočtu obce. Rozpočtové opatření č. 4/2015 bylo ve výši 358 616,- Kč
v měsíci říjen a rozpočtové opatření č. 5/2015 bylo ve výši 239 000,- Kč
v měsíci listopad. Rozpis opatření přiložen.
6. Zastupitelstvo obce schválilo prodej parcel č. 924/3 o výměře 73 m² a stavební
parcely č. 154 o výměře 18 m² v k.ú. Řepníky, z důvodu užívání těchto
pozemků. Cena za m² - 50,- Kč + výdaje spojené s prodejem hradí kupující –
Luboš a Jana Koutný, Řepníky čp. 112.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 2/8/2015
ZO projednalo a schválilo prodej parcel č. 924/3 o výměře 73 m² a stavební
parcely č. 154 o výměře 18 m² v k.ú. Řepníky manželům Luboše a Janě
Koutným, Řepníky čp. 112 za cenu 50,- Kč/m².

Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Libor Hladík
místostarosta

