Zápis č. 5/17

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 26. června 2017
v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
Přítomni zastupitelé: Dostálová, Hladík, Baťová, Morávek, Fránerová, Ptáček
Hosté: J. Morávková, P. Johan, Ing. Rec
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 5. zasedání zastupitelstva obce v roce
2017:
Program:
1. Technicko-ekonomická studie nakládání s odpadními vodami
2. Žádost ZŠ a MŠ Řepníky o povolení výjimky:
- z nejnižšího počtu žáků v ZŠ na rok 2017/2018
- z nejvyššího počtu dětí v MŠ na rok 2017/2018
3. Závěrečný účet Obce Řepníky za rok 2016
4. Prodej pozemkové parcely
5. Informace společnosti EKO-KOM, a. s.
6. Opravy v letních měsících
7. Odkup domu čp. 16 v Řepníkách
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. Ing. Rec, zástupce firmy REC projekt, seznámil ZO s Technicko-ekonomickou
studií pro Řepníky, Pěšice, Popovec – nakládání se splaškovými vodami.
ZO se sejde opět 10. července 2017 a rozhodne, jak se bude řešit nakládání
s odpadními vodami v obci.
2. ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Řepníky o povolení výjimky:
- z nejnižšího počtu žáků v ZŠ na rok 2017/2018
- z nejvyššího počtu dětí v MŠ na rok 2017/2018
V ZŠ bude ve školním roce 2017/2018 pravděpodobně 21 žáků (předepsáno
je 24) a v MŠ bude pravděpodobně 24 dětí.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 5/1/2017

ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Řepníky o povolení výjimky:
- z nejnižšího počtu žáků v ZŠ na rok 2017/2018
- z nejvyššího počtu dětí v MŠ na rok 2017/2018
3. Zastupitelé projednali a schválili celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
s výhradou – nebyl dodržen postup účtování. ZO přijímá opatření, že bude
informovat účetní, aby účtovala v souladu s předpisy ČÚZ.
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31. 12. 2016 byla ztráta ve
výši 971,90 Kč.
Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ Řepníky za rok
2016, výsledek hospodaření ZŚ a MŠ ve výši 115 217,34 Kč bude převedený
do rezervního fondu školy. Protokoly o schválení závěrek jsou přiloženy
k zápisu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 5/2/2017
ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok
2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
s výhradou.
ZO schvaluje účetní závěrku obce, ZŠ a MŠ za rok 2016 a rozdělení výsledku
hospodaření školy ve výši 115 217,34 Kč do rezervního fondu.
4. ZO projednalo a schválilo žádost pana Ing. Miroslava Boháče, Lešany čp. 38,
Skuteč, na odkup pozemkové parcely č. 792/5 v k.ú. Řepníky ke stavbě
rodinného domu za cenu 144 750,- Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 5/3/2017
ZO projednalo a schválilo žádost pana Ing. Miroslava Boháče, Lešany čp. 38,
Skuteč na odkup pozemkové parcely č. 792/5 v k.ú. Řepníky za cenu
144 750,- Kč.
5. Společnost EKO-KOM, a. s. informuje o množství opadu, který naše obec
vytřídila a předala k využití. Celkem za ro 2016 bylo obci vyplaceno 41 296,50
Kč.
6. Místostarosta informoval o průběhu oprav v letních měsících.
7. Starostka informovala o stavu odkupu domu čp. 16 v Řepníkách.

Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Libor Hladík
místostarosta

