
Zápis č. 3/16 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 25. května 2016 

v 17:30 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Hosté: J. Morávková, P. Johan, V. Surová, Ing. Pařízek, p. Erben 

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 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2016: 

Program: 
 

1. Komunikace u stavebních parcel, lokalita Libecina 
2. Smlouva na dotaci s Pardubickým krajem 
3. Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Řepníky 
4. Pergola Pěšice 
5. Lavičky do pergoly u dětského hřiště v Řepníkách 
6. Oprava parkovací plochy u hřbitova 
7. Zápis z přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
8. Půjčka občanovi 
9. Stavební úřad 
10. Oplocení zahrady MŠ 
11. Oprava krucifixu s podstavcem a výroba plůtku okolo kříže 
12. 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 nabídky na akci „Místní komunikace k rodinným domům 

v Řepníkách“ a schválili zadat vyhotovení firmě První vysokomýtská, cena  
380 124 Kč. Na tuto akci nám byla schválena dotace z Programu obnovy 
venkova ve výši 100 000 Kč. ZO schvaluje na tuto dotaci uzavření smlouvy 
s Pardubickým krajem. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/1/2016 
ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení akce „Komunikace u stavebních 
parcel, lokalita Libecina“ firmě První vysokomýtská. 



 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/2/2016 
ZO projednalo a schválilo na tuto dotaci uzavření smlouvy s Pardubickým 
krajem. 
 
 

 
2. ZO projednalo nabídky na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ 

Řepníky“ a schválilo zadat vyhotovení firmě ELESTAV, s. r. o. Vysoké Mýto, 
nabídková cena 366 560 Kč. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/3/2016 
ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení akce „Rekonstrukce sociálního 
zařízení MŠ Řepníky“ firmě ELESTAV, s. r. o. Vysoké Mýto. 
 

3. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy TRUTES, v. o. s. na akci „Pergola 
Pěšice“, nabídková cena 45 608 bez DPH. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/4/2016 
ZO projednalo a schválilo nabídku firmy TRUTES, v. o. s. na akci „Pergola 
Pěšice“. 
 
 

4. ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení laviček do pergoly u dětského 
hřiště v Řepníkách firmě JOBO Řepníky, cena lavičky 8 000 Kč.  

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/5/2016 
ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení laviček do pergoly u dětského 
hřiště v Řepníkách firmě JOBO Řepníky. 
 

5. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na opravu parkovací plochy u 
hřbitova. Opravu proveden SUS Pardubického kraje. Nabídková cena 224 944 
Kč. Na tuto akci nám byla schválena dotace ze Svazku obcí Košumbersko ve 
výši 32 500 Kč.  

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/6/2016 
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na opravu parkovací plochy u 
hřbitova. 

 



6. Dne 17. května 2016 proběhlo přezkoumání hospodaření obce. Vše je bez 
závad a připomínek. Starostka seznámila zastupitelstvo se Zápisem 
z přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.  
 

7. ZO projednalo a schválilo poskytnutí finanční půjčky našemu občanovi ve výši 
6 000 Kč. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/7/2016 
ZO projednalo a schválilo poskytnutí finanční půjčky našemu občanovi ve výši 
6 000 Kč. 
 

8. Starostka informovala zastupitele o jednání se Stavebním úřadem v Luži a P. 
Erbenem a Ing. Pařízkem. 

 
9. Místostarostka informoval o termínu zahájení výměny oplocení kolem zahrady 

MŠ v Řepníkách. 
 

10. ZO schválilo opravu – restaurátorské práce na krucifixu s podstavcem zadat 
firmě Luděk Špatenka, Vraclav – cena 46 198,- Kč. A také schválilo výrobu a 
montáž kovaného plůtku okolo tohoto kříže od firmy Ladislav Plšek, Týnišťko – 
cena 86 117,- Kč.  
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/8/2016 
ZO schválilo firmu Luděk Špatenka, Vraclav – restaurátorské práce na akci 
„Krucifix s podstavcem – rekonstrukce“ ve výši 46 198,- Kč a výrobu a montáž 
kovaného plůtku na této akci zadat firmě Ladislav Plšek, Týnišťko ve výši 
86 117,- Kč.  
 

11. Kulturní akce 
 

- Pohádkový pochod    
 
 

 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


