
Zápis č. 7 /16 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 2. listopadu 2016 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Hosté: J. Morávková, P. Johan 

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 7. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2016: 

Program: 
 

1. Prodej parcel 
2. Výběrové řízení na dodavatele inženýrských sítí k novým stavebním 

parcelám, lokalita č. 2, směr Domanice 
3. Nové židličky a stolky do MŠ 
4. Kolaudace MŠ 
5. Poděkování pí Obolecké 
6. 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. Prodej parcel: 

 
a) ZO projednalo a schválilo prodej stavební parcely 
 
p. č. 162/5 v k. ú. Řepníky p. Lukáši Zatloukalovi a Veronice Hladíkové 
- cena za stavební parcelu 250 000 Kč 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/1/2016 
ZO schválilo prodej stavební parcely p. č. 162/5 v k. ú. Řepníky p. Lukáši 
Zatloukalovi a Veronice Hladíkové, cena za stavební parcelu 250 000 Kč. 
 
 
b) ZO projednalo a schválilo prodej stavební parcely 



 
p. č. 162/4 v k. ú. Řepníky – pí Lence Königové a p. Pavlu Vokounovi 
- cena za stavební parcelu 250 000 Kč 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/2/2016 
ZO schválilo prodej stavební parcely p. č. 162/4 v k. ú. Řepníky – pí Lence 
Königové a p. Pavlu Vokounovi, cena za stavební parcelu 250 000 Kč. 
 
c) ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 1196/35 v k.ú. Řepníky paní 

Vlastě Erbenové. Prodejní cena 50 Kč/m2. Požadovaný pronájem části 
dalšího pozemku zastupitelé neschválili. Žadatelka může pozemek 
používat a obhospodařovat.  

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/3/2016 
ZO schválilo prodej parcely č. 1196/35 v k.ú. Řepníky paní Vlastě Erbenové. 
Prodejní cena 50 Kč/m2. 
 
d) ZO projednalo a schválilo prodej p. č. 1196/29 v k. ú. Řepníky Romaně 

Němcové. Prodejní cena 50 Kč/m2.Prodej části dalšího pozemku bude 
řešen. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/4/2016 
ZO projednalo a schválilo prodej p. č. 1196/29 v k. ú. Řepníky Romaně 
Němcové. Prodejní cena 50 Kč/m2. 
 
 

2. Výběrové řízení na dodavatele inženýrských sítí k novým stavebním 
parcelám, lokalita č. 2, směr Domanice. 
 
Dle projektové dokumentace je stavba rozdělena na 5 části: kanalizace, 
vodovod, zpevnění krajnice sil. II tř., STL plynové přípojky a komunikace. 
Výběrové řízení se týká vybudování kanalizace, vodovodu a zpevnění 
krajnice. Ostatní bude řešeno pozdějším řízením.  
 
V-work, s. r. o.  1 806 tis. Kč (cena bez DPH) 
Bauset CZ, a.s.       1 743 tis. Kč (cena bez DPH) 
NPS CZ s.r.o.          1 668 tis. Kč (cena bez DPH)   

  
ZO projednalo a schválilo zadat provedení kanalizace, vodovodu a zpevnění 
krajnice firmě NPS CZ s.r.o. VaK Vysoké Mýto přislíbili uhrazení části nákladů 
na vybudování vodovodu. Stavba bude provedena až v jarních měsících 2017. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



Usnesení 7/5/2016 
ZO schválilo zadat provedení kanalizace, vodovodu a zpevnění krajnice firmě 
NPS CZ s.r.o. ve výši 1 668 tis. Kč bez DPH. 
 

3. ZO projednalo a schválilo žádost pí učitelky Moniky Bezdíčkové o nové 
židličky a stolky do MŠ. Nábytek se objedná od firmy Nomiland, který je 
certifikovaný a vyhovující pro MŠ. Cena dle katalogu bude 41 220 Kč. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/6/2016 
ZO schválilo žádost pí učitelky Moniky Bezdíčkové o nové židličky a stolky do 
MŠ. Cena dle katalogu bude 41 220 Kč. 

 
4. Starostka obce seznámila zastupitelé s již proběhlou kolaudací stavby 

„Realizace úspor energie – Mateřská škola Řepníky“. Vše bylo v pořádku a byl 
vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. 
 

5. Starostka předala zastupitelům poděkování od pí Obolecké, předsedkyně 
představenstva Jednota, spotřební družstvo Hlinsko za finanční výpomoc 
provozování prodejny v Řepníkách. Pí Obolecká již na minulém veřejném 
zastupitelstvu obce seznámila přítomné se záměrem Jednoty poskytovat 
v místním prodejně poštovní služby (Pošta Partner). Jednotě se ale nepodařilo 
navázat spolupráce s Českou poštou. Důvodem je získání zaměstnance, který 
by tyto služby zajišťoval. 
 

6. Kulturní akce: 
- neděle 27. listopadu 2016 Vánoční jarmark 

Rozsvícení vánočního stromečku 
- pondělí 12. prosince 2016 Vánoční posezení s důchodci 
- neděle 18. prosince 2016 Vánoční koncert 

 
 

 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


