
Zápis č. 6/15 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 26. srpna 2015 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Omluveni: Fránerová 

Hosté: P. Johan, J. Morávková 

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 
2015: 

Program: 
 

1. „Zateplení soklu objektu č.p. 34, OÚ a ZŠ Řepníky“ 
2. žádost o povolení zahájení rekonstrukce válečných hrobů rudoarmějců na 

území obce Řepníky  
3. sběrný dvůr 
4. dotace z prostředků Svazku Košumberska 

5. pozvánky 

6. ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků  
7. personální změny 
8. změna rozpočtu 
9. 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 akci „Zateplení soklu objektu č.p. 34, OÚ a ZŠ 
Řepníky“. Vybíralo ze 3 nabídek: 
ELESTAV, s. r. o. Vysoké Mýto 527 867 Kč 
Mgr. Michal Dobr Litomyšl  537 198 Kč 
BAUSET CZ Pardubice  591 977 Kč 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/6/2015 
ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení akce „Zateplení soklu objektu č.p. 
34, OÚ a ZŠ Řepníky firma ELESTAV, s. r. o. Vysoké Mýto. 



 
2. Obecní úřad obdržel žádost o povolení zahájení rekonstrukce válečných 

hrobů rudoarmějců na území obce Řepníky. ZO tuto žádost schválilo. 
  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/6/2015 
ZO projednal a schválilo žádost o povolení zahájení rekonstrukce válečných 
hrobů rudoarmějců na území obce Řepníky. 

 
3. OÚ požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství o prodloužení platnosti souhlasu k provozování sběrného dvoru 
v k. ú. Řepníky. V pátek 21. srpna 2015 proběhlo  ústní jednání přímo ve 
sběrném dvoře a nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 
4. ZO projednalo nabídku Správy a údržby silnic, Cestmistrovství Luže na opravu 

parkovací plochy u hřbitova. Cenová nabídka činí  Kč 255 274,--. Na tuto akci 
bylo požádáno o dotaci z prostředků Svazku Košumberska. 
 

5. Pozvánky: 
- Valná hromada České spořitelny, a. s.  v pátek 18. září 2015 
- Setkání starostů obci Pardubického kraje s předsednictvem Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR v pondělí 21. září 2015 
- Městské slavnosti ve Vysokém Mýtě ve dnech 4. až 6. září 2015 

 
6. Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 

územním pracovišti Finančního úřadu pro Pardubický kraj  ve Vysokém Mýtě 
k 1. 9. 2015. 

 
7. Zastupitel Lukáš Přívratský se vzdal svého mandátu i funkce předsedy 

kontrolního výboru a člen finančního výboru. Tyto funkce bude vykonávat do 
31. 8 .2015. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Pavel Ptáček a člen do 
kontrolního výboru je zvolena Zdeňka Baťová. Pavel Ptáček byl také zvolen 
členem finančního výboru.  
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/6/2015 
Ukončení funkce člena zastupitelstva a předsedy kontrolního výboru ke dni 31. 
8. 2015. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Pavel Ptáček a členem 
Zdeňka Baťová. Členem finančního výboru byl zvolen Pavel Ptáček.  
 

8. ZO schválilo změnu rozpočtu č. 2/2015 dle přiloženého rozpisu 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/6/2015 
ZO schválilo změnu rozpočtu č. 2/2015 dle přílohy. 
 
 



 
9. Kulturní akce 

- 5. září 2015  Vysvěcení obecního znaku a praporu v Řepníkách 
- 2. října 2015  divadelní představení 
- 31. října 2015 Svátek světýlek 
- 28. listopadu 2015 Mikulášská diskotéka 
-  29. listopadu 2015 Rozsvícení vánočního stromečku 
- prosinec 2015 setkání s důchodci   

 
 
 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


