Zápis č. 6 /16

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 26. září 2016
v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
Přítomni zastupitelé: Dostálová, Morávek, Hladík, Ptáček, Baťová, J. Fránerová
Hosté: J. Morávková, M. Obolecká, M. Solilová
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 6. zasedání zastupitelstva obce v roce
2016:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prodejna Řepníky
Změny v rozpočtu obce
Prodej parcel
Kontrola hospodaření obce
Krádež Popovec
Demolice čp. 38
Stavební akce
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. M. Obolecká, předsedkyně spotřebního družstva Jednota Hlinsko, seznámila
zastupitele se situací v prodejně v Řepníkách (upravená otevírací doba,
vybavenost a zásobování) a nastínila její budoucnost. ZO projednali a schválili
příspěvek na provoz prodejny ve výši 40 000 Kč. Bude zažádáno o dotaci na
tento příspěvek.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 6/1/2016
ZO Řepníky schvaluje příspěvek na provoz prodejny v Řepníkách ve výši
40 000 Kč.
2. Starostka seznámila ZO se změnami v rozpočtu (viz přílohy). ZO tyto změny
projednalo a bere na vědomí.

3. ZO obdrželo žádosti o odkup pozemků. Záměr bude zveřejněn a na příštím
veřejném zasedání se žádosti projednají. Jedná se o tyto parcely:
p. č. 1196/29 v k. ú. Řepníky – žadatelka Romana Němcová
p. č. 162/5 v k. ú. Řepníky – žadatelé Lukáš Zatloukal a Veronika Hladíková
p. č. 162/4 v k- ú. Řepníky – žadatelé Lenka Königová a Pavel Vokoun
4. Proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2016. Hospodaření je bez chyb a
nedostatků.
5. Starostka seznámila přítomné s krádeží v hasičské zbrojnici v Popovci, kde se
21. září 2016 řešila ztráta zahradního sekacího traktoru ve vlastnictví obce.
6. Starostka obce podepsala smlouvu s p. Černíkem na odkup jeho nemovitosti.
Již došlo k částečné demolici objektu. Po odstěhování občanů, kteří v domě
bydleli, zůstal na pozemku pes, který byl na náklady obce převezen do útulku.
7. Stavební akce:
-

budování sociálního zařízení v KD (byla podána žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova na výměnu oken a topení)
hasičská zbrojnice Řepníky – výměna střešní krytiny, nátěr budovy
MŠ – o prázdninách dokončena oprava koupelny a šatny, zakoupeny nové
šatní skříňky, výměna akumulačních kamen
připravuje se zasíťování stavebních parcel v lokalitě I. (směr Domanice)
dobudování místní komunikace ke stavebním parcelám v lokalitě II.
byla vyměřena cesta k parcele pí Němcové

8. Kulturní akce:
- sobota 29. října 2016 Svátek světýlek
- neděle 27. listopadu 2016
Vánoční jarmark
Rozsvícení vánočního stromečku
- pondělí 12. prosince 2016
Vánoční posezení s důchodci

Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Libor Hladík
místostarosta

