
Zápis č. 2/16 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 6. dubna 2016 

v 17:30 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

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

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 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2016: 

Program: 
 

1. Prodejní cena parcely č. 162/3 v k.ú Řepníky 
2. Chodníky v Řepníkách 
3. Terénní úpravy Popovec 
4. Žádost P. Němcové 
5. Pošta partner 
6. Cenová kalkulace mapy čísel popisných od společnosti GPLUS 
7. Žádost o koupi pozemku č. p. 1196/26 O. Prokopové 
8. Demolice domu č. p. 81 v Řepníkách 
9. 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 a schválili prodej cenu parcely č. 162/3  v k.ú. Řepníky 

paní Libuši Šípkové. Cena je 250 000 Kč za parcelu. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/1/2016 
ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 162/3 v k.ú. Řepníky za kupní cenu 
250 000,- Kč.. 

 
2. ZO projednalo a schválilo zadat zpracování projektové dokumentace, včetně 

geodetického zaměření, územního rozhodnutí, stavebního povolení a veškeré 
administrace žádosti o dotaci na akci chodníky v Řepníkách p. Malinovi ze 
společnosti PRO PR, s.r.o. Pardubice. 

 



Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/2/2016 
ZO projednalo a schválilo zadat zpracování projektové dokumentace, včetně 
geodetického zaměření, územního rozhodnutí, stavebního povolení a veškeré 
administrace žádosti o dotaci na akci chodníky v Řepníkách p. Malinovi ze 
společnosti PRO PR, s.r.o. Pardubice. 
 

3. ZO projednalo stížnost občanů Popovce na terénní úpravy na obecním 
pozemku a pozemku p. Hrubeše. Starostka zastupitelstvo seznámila se 
závěrem jednání s manželi Podmelovými a p. Hrubešem.   
 

4. ZO projednalo žádost pí Němcové o obnovení původní trasy cesty parcela č. 
1277/1 v k. ú. Řepníky. Po jednání s ing. Stříteským bude cesta obnovena 
v následujícím hospodářském roce. 

 
 

5. Starostka informovala o sdělení České pošty k projektu Pošta Partner. Pošta 
zahájila další kolo hledání nového provozovatele z řad jiných subjektů. 

 
 

6. ZO projednalo a neschválilo cenovou kalkulaci mapy čísel popisných od 
společnosti GPLUS. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/3/2016 
ZO projednalo a neschválilo cenovou kalkulaci mapy čísel popisných od 
společnosti GPLUS. 

 
7. ZO projednalo a neschválilo žádost p. Olgy Prokopové o koupi pozemku č. p. 

1196/26, k.ú. Řepníky.  
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/4/2016 
ZO projednalo a neschválilo žádost p. Olgy Prokopové o koupi pozemku č. p. 
1196/26, k.ú. Řepníky. 

 
 

8. Místostarosta informoval o demolici domu č. p. 81. 
 

 
9. ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č 1/2016 o místních 

poplatcích. Změna – oddíl III, čl. 8, bod 3 sazba poplatku za vyhrazení 
parkovacího místa u osobních automobilů 500 Kč/rok, u ostatních vozidel 700 
Kč/rok. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



Usnesení 2/5/2016 
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č 1/2016 o místních 
poplatcích. 
 

   
10. Kulturní akce 

 
- Čarodějnice 
- Pohádkový pochod    

 
 

 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


