Zápis č. 4/16

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 29. června 2016
v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček, Baťová, Fránerová
Hosté: 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 4. zasedání zastupitelstva obce v roce
2016:
Program:
1. Závěrečný účet Obce Řepníky za rok 2015, účetní závěrka obce, ZŠ a MŠ
za rok 2015
2. Žádost pí Borovcové o osvobození od poplatků za svoz komunálního
odpadu
3. Žádost Jednoty spotřebního družstva Hlinsko
4. Žádost ZŠ a MŠ Řepníky
5. Stavební 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 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 bez výhrad. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31. 12.
2015 činil 15 401,30 Kč a bude převeden do rozpočtu obce.
Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ Řepníky za rok
2015, výsledek hospodaření ZŠ a MŠ ve výši 162 241,26 Kč bude převedený
do rezervního fondu školy. Protokoly o schválení jsou přiloženy k zápisu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/1/2016
ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok
2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku obce, ZŠ a MŠ za rok 2015 a rozdělení výsledku
hospodaření školy ve výši 162 241,26 Kč do rezervního fondu.

ZO schvaluje převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti obce za
rok 2015 ve výši 15 401,30 Kč do rozpočtu obce.
2. ZO projednalo a schválilo žádost pí Borovcové o osvobození od poplatků za
svoz komunálního odpadu za dceru Lenku, která žije prokazatelně celý rok ve
Finsku.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/2/2016
ZO projednalo a schválilo žádost pí Borovcové o osvobození od poplatků za
svoz komunálního odpadu.
3. ZO projednalo žádost Jednoty spotřebního družstva Hlinsko o poskytnutí
finančního příspěvku na provozování prodejny v naší obci. Předsedkyně
představenstva pí Obolecká bude pozvána k ústnímu jednání. ZO opět
projedná žádost na dalším veřejném jednání.
4. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků
ZŠ na rok 2016/2017 a nejvyššího počtu dětí v MŠ na rok 2016/2017.
V novém školním roce 2016/2017 bude pravděpodobně navštěvovat ZŠ 14
žáků a MŠ 25 dětí.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 4/3/2016
ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků
ZŠ na rok 2016/2017 a nejvyššího počtu dětí v MŠ na rok 2016/2017.
5. Stavební akce:
- úprava asfaltové plochy před hřbitovem
- rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
- oplocení zahrady MŠ a oprava pískoviště
- pořízení nových šatních skříněk do MŠ
- silnice u stavebních parcel

Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Libor Hladík
místostarosta

