
Zápis č.  4/17 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 31. května 2017 

v 17:30 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Hladík, Baťová, Morávek 

Omluveni: Fránerová, Ptáček 

Hosté: J. Morávková, P. Johan 

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 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 2017: 

Program: 
 

1. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venky – „Podpora provozu 
prodejny Jednoty v Řepníkách“, „Nové vytápění v Kulturním domě v Řepníkách“ 

2. Smlouva o poskytnutí dotace z  rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a 
věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2017 

3. Oprava místní komunikace ke kabinám v obci Řepníky 
4. Žádost Lenky Borovcové 
5. Linka bezpečí 
6. Odkup nemovitosti čp. 16 v Řepníkách 
7. Kulturní dům – oprava  
8. Legiovlak 

 
 
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 a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova na akci „ Podpora provozu prodejny Jednoty v Řepníkách“, výše dotace 
20 000 Kč. 
  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/1/2017 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova na akci „ Podpora provozu prodejny Jednoty v Řepníkách“. 
 

2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova na akci „ Nové vytápění v Kulturním domě v Řepníkách“, výše dotace 
110 000 Kč. 



  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/2/2017 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova na akci „ Nové vytápění v Kulturním domě v Řepníkách“, výše dotace 
110 000 Kč. 
 
 

3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu Pardubického 
kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce 
pro rok 2017. Dotace je poskytnuta na pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím. 
Výše dotace je 20 000 Kč. 
  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/3/2017 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu Pardubického 
kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce 
pro rok 2017 

 
 

4. ZO projednalo nabídky na opravu místní komunikace ke kabinám v obci Řepníky a 
schválilo zadat akci Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství 
Luže. Cena opravy bude cca 231 tis. Kč. Na opravu bude použita dotace ze Svazku 
Košumberska. 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/4/2017 
ZO projednalo a schválilo opravu místní komunikace ke kabinám v obci Řepníky. 
 

5. ZO projednalo a schválilo žádost Lenky Borovcové o osvobození od poplatků za 
komunální odpad. Důvod osvobození - dlouhodobě pobývá v zahraničí. 
  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/5/2017 
ZO projednalo a schválilo žádost Lenky Borovcové o osvobození od poplatků za 
komunální odpad. 
 

6. ZO projednalo a schválilo žádost o podporu organizace Linky bezpečí. Podpora 
bude činit 3 000 Kč. 
  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/6/2017 
ZO projednalo a schválilo žádost o podporu organizace Linky bezpečí. Podpora 
bude činit 3 000 Kč. 
 



7. ZO projednalo a schválilo odkup nemovitosti čp. 16 v Řepníkách. Cena nemovitosti 
je 350 tis. Kč. 
  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/7/2017 
ZO projednalo a schválilo odkup nemovitosti čp. 16 v Řepníkách. Cena nemovitosti 
je 350 tis. Kč. 
 

8. Místostarosta informoval o průběhu oprav v hospodě KD v Řepníkách.  
 

9. Obecní úřad obdržel pozvánku na Slavností představení repliky Legiovlaku, které 
se uskuteční v úterý 20. června 2017 v 10:00 v železniční stanici Vysoké Mýto. 
 

 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


