Zápis č. 2/17

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 20. března 2017
v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
Přítomni zastupitelé: Dostálová, Hladík, Baťová, Morávek, Fránerová, Ptáček
Hosté: J. Morávková, D. Hyksová, P. Johan
Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání
zastupitelstva obce je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Pavel
Ptáček a pan Miroslav Morávek.
Dále starostka předložila návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce v roce
2017:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výběrové řízení – komunikace – lokalita č. 1 3 stavební parcely
Výběrové řízení – plynové přípojky
Sociální zařízení ZŠ Řepníky
Nabídka na prodej pozemku
Ostatní
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. ZO projednalo nabídky na zhotovení komunikace u nových stavebních parcel
(směr Domanice):
- První Vysokomýtská stavební společnost, s. r. o 612 582 Kč
- BAUSET CZ, a. s. 697 427 Kč
- INSTAV Hlinsko, a.s. 721 101 Kč
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 2/1/2017
ZO projednalo nabídky a vybralo jako zhotovitele akce společnost První
Vysokomýtská stavební společnost.
2. ZO projednalo nabídky na výstavbu plynových přípojek pro 3 RD (směr
Domanice):
- INSTAL Chroustovice, s. r. o. 102 992,95 Kč
- G-MONT CR, s. r. o. 148 294 Kč

-

EKO-PLYN, N+N, s. r. o. 101 576 Kč

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 2/2/2017
ZO projednalo a vybralo jako zhotovitele akce firmu INSTAL Chroustovice.
3. ZO projednalo a schválilo opravu sociálního zařízení v ZŠ Řepníky.
Předpokládané náklady cca 200 000 Kč
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 2/3/2017
ZO projednalo a schválilo opravu sociálního zařízení v ZŠ Řepníky.
4. ZO projednalo a schválilo nabídku na prodej pozemků p.č. st. 80, 131, 132,
1203 v k. ú. Řepníky za cenu 350 000 Kč. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě. K parcele jsou přivedeny všechny inženýrské sítě.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 2/4/2017
ZO projednalo a schválilo nabídku na prodej pozemků p.č. st.80, 131, 132,
1203 v k. ú. Řepníky za cenu 350 000 Kč.
5. Ostatní:
-

-

-

MěÚ Luže, Odbor výstavby – stavební úřad informuje o rozhodnutí - nutné
zabezpečovací práce „Stodola u č. p. 3 Popovec“
žádost p. Vladimíra Javůrka Řepníky čp. 7 na ořez lípy mezi pozemní
komunikací a sjezdem – provede odborná firma v květnu
v sobotu 25. března 2017 proběhne na Pokloně tzv. Keltský telegraf
Krajský úřad informoval o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro
zvláště chráněné území – přírodní památku Kusá Hora pro období let 2017–
2026
novelizace zákona č. 561/2004 – pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou
věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné, MŠ
v Řepníkách musí tedy přednostně umístit tyto děti ze všech třech obcí
vyhodnocení ankety na likvidaci odpadních vod – pro malý počet odpovědí
nejsou výsledky směrodatné

6. Kulturní akce:
- Čarodějnice 30. dubna 2017
- Řepnický pohádkový pochod 10. června 2017
Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Libor Hladík
místostarosta

