
Zápis č.  1/17 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 22. února 2017 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Hladík, Baťová, Morávek 

Omluveni: Fránerová, Ptáček 

Hosté: J. Morávková, p. Skipala 

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání 
zastupitelstva obce je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: paní 
Zdeňka Baťová a pan Miroslav Morávek. 
 
Dále starostka předložila návrh programu 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2017: 

Program: 
 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řepníky a 
GasNet, s. r. o. 

2. Prodej pozemku – Vlasta Surová 
3. Prodej pozemku – Romana Němcová 
4. Žádost o poskytnutí daru – Oblastní charita Nové Hrady 
5. Tříkrálová sbírka 
6. Dotace ZŠ 
7. Ostatní 
8. Kulturní akce 

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

 Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

 
1. Starostka obce informovala o průběhu realizace akce „Inženýrské sítě 

v lokalitě I – směr Domanice). ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řepníky a GasNet, s. r. o., 
Ústí nad Labem o místění plynárenského zařízení na pozemky ve vlastnictví 
obce. Jedná se o prodloužení STL plynovodu + 3 přípojky, par. Č. 162/3. 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/1/2017 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Řepníky a GasNet, s. r. o. 
 



2. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 76/11 v k. ú. Řepníky paní 
Vlastě Surové. Prodejní cena 50 Kč/m2 . 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/2/2017 
ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 76/11 v k. ú. Řepníky paní 
Vlastě Surové. 
 

3. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 1196/29 paní Romaně 
Němcové. Prodejní cena 50 Kč/m2. 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/3/2017 
ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 1196/29 paní Romaně 
Němcové. Prodejní cena 50 Kč/m2. 
 
 

4. ZO projednalo a schválilo poskytnutí daru na částečnou úhradu provozních 
nákladů poskytovaných sociálních služeb ve výši 10 000 Kč. V současné době 
poskytuje charita služby pouze pí Černohorské. 
  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/4/2017 
ZO projednalo a schválilo poskytnutí daru na částečnou úhradu provozních 
nákladů poskytovaných sociálních služeb ve výši 10 000 Kč. 
 

5. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu s p. Zdeňkou Koňjarovou, 
Řepníky 49. Směnuje se část pozemku obce p.č. 1290 (dle geometrického 
plánu se jedná o pozemek p.č. 1290/2  o výměře 89 m²) za části pozemku p.č. 
10/1 p. Koňjarové (dle GM – pozemky p.č. 10/2 a 10/3 celkem o výměře 27 
m²). Směna pozemků bude bezúplatná.  
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/5/2017 
 
ZO projednalo a schválilo směnu pozemku p. č. 1290 za částí pozemku p.č. 
10/1 k.ú. Řepníky od p. Zdeňky Koňjarové. 
 

6. Tříkrálová sbírka: 
Řepníky – 1 227 Kč + 2 450 Kč 
Pěšice, Popovec – 2 031 Kč 

 
7. Starostka obce informovala o Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 

16_022/0002659-01 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
MŠMT na projekt s názvem „Šablony pro ZŠ a MŠ Řepníky“. 

 



8. Ostatní: 
 

- MěÚ Luže, Odbor výstavby – stavební úřad informuje o užívání stavby, Pěšice 
č. p. 4 

- dne 4. března 2017 – termín sčítání zvěře 
- zpráva o vývoji bezpečnostní situace v teritoriu Police ČR, Obvodní oddělení 

Skuteč za rok 2016 
- návrh sadových úprav v obci Řepníky 

 
 
 
 

 
9. Kulturní akce: 
- neděle 26. února 2017 – Vodníkova nevěsta, divadlo 
- duben – čarodějnice  

 
 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


