
Zápis č. 5 /16 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 27. července 

2016 v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Omluveni: Fránerová 

Hosté: J. Morávková, P. Johan, P. Němec 

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 5. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2016: 

Program: 
 

1. uzavření kupní smlouvy s p. Jaroslavem Černíkem 
2. nařízení Obce Řepníky č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového 

prodeje na území obce 
3. Smlouva o poskytnutí dotace z Programy podpory stavební obnovy a 

restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru 
v Pardubickém kraji na rok 2016 

4. přezkoumání hospodaření obce 
5. návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Jenišovice 
6. žádosti firmy ABCregulace, s. r. o. 
7. jednání s firmou ROAD-PLAN, s. r. o. 
8. diskuse 
9. kulturní akce 

 
 
 
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

 
1. Zastupitelé projednali a schválili uzavření kupní smlouvy s p. Jaroslavem 

Černíkem. Předmětem smlouvy je nemovitost na parcelách p. č. 80, 131, 132, 
1203 v k.ú. a obci Řepníky. Jedná se o dům č. p. 38 a pozemky včetně 
příslušenství. Kupní cena byla schválena ve výši 400 000 Kč. Podmínkou 
uzavření smlouvy je neobydlený objekt. P. Černík musí vystěhovat nežádoucí 
osoby na vlastní náklady. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 



 
Usnesení 5/1/2016 
ZO Řepníky schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. Jaroslavem Černíkem na 
rodinný dům čp. 38 na st.p.č. 80 a parcely č. 131, 132, 1203 v k.ú. a obci 
Řepníky za kupní cenu 400 tis. Kč. 
 

2. ZO projednalo návrh zákazu podomního prodeje od pana Dobrkovského, 
Řepníky č. p. 56. Na základě tohoto podnětu bylo zpracováno a schváleno 
nařízení Obce Řepníky č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje na území obce. Toto nařízení se nevztahuje na: prodej tisku 
prostřednictvím kamelotů, očkování domácích zvířat, akce organizované podle 
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, nabízení služeb podle nařízení 
vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv.  
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/2/2016 
ZO projednalo a schválilo nařízení Obce Řepníky č. 1/2016 o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje na území obce. 
 

 
3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programy podpory 

stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů 
památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016. Předmětem 
smlouvy je neinvestiční dotace na realizaci akce „Řepníky, krucifix 
s podstavcem, rekonstrukce“. Dotace činí 50 000 Kč. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/3/2016 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programy podpory 
stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů 
památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016. 
 
 

4. Dne 9. září 2016 bude zahájena realizace výkonu přezkoumání hospodaření 
obce. 

 
5. MÚ Chrudim oznámil projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu 

Jenišovice. Územní plán se mění s ohledem na změnu napojení kanalizačního 
řádu. 
 

6. Firma ABCregulace, s. r. o. zastoupená jednatelem p. Milanem Erbenem žádá 
o odstranění nepojízdných vraků aut z obecního pozemku u č. p. 69. Dále 
žádá o kontrolu zdvihacího zařízení na domě č. p. 69. Obě žádosti jsou 
v řešení. 
 

7. V pátek 8. července 2016 proběhlo jednání s firmou ROAD-PLAN s. r. o. o 
akci „Řepník, bezpečný a bezbariérový chodník“. Během jednání bylo 



dohodnuto, že se stavba rozdělí na pět stavebních objektů: Chodník směr 
Libecina, Chodník směr Vysoké Mýto, Chodník u obchodu, Chodník u 
obecního úřadu, Chodník směr Luže. OÚ předjedná se soukromými vlastníky 
předpokládaných dotčených pozemků možnost záboru pro stavbu tak, aby 
bylo možné definitivně odsouhlasit umístění stavby. Budou navržený úseky se 
snížením rychlosti na 30 km/h. OÚ rozhodne o řešení sjezdu, zda budou 
zpevněny až po stávající brány/vrata soukromých pozemků/budov. U 
některých úseku bude nutná přeložka plynovodu. 

 
8. Diskuse 

P. Němec: uložení štěrku na obecní pozemek (domluveno), příspěvek na 
štěrk, dotaz na placení poplatků ze psů 
P. Johan: ořez stromů 

 
9. Kulturní akce: 

- sobota 27. srpna 2016 tenisový turnaj + zakončení prázdniny 
 

 
 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


