
Zápis č.  6/17 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 30. srpna 2017 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Hladík, Baťová, Morávek, Fránerová 

Hosté: J. Morávková,  

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 6. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2017: 

Program: 
 

1. Výběr čerpadla 
2. Žádost pana Ladislava Šípka o příspěvek na měření hluku z jeho podnikání 
3. Prodej nemovitosti RD čp. 16 
4. Volby do Poslanecké sněmovny ČR 
5. Odkanalizování obce – informace 
6. Dodatek k programu obnovy venkova 
7. Rozpočtové opatření 
8. Kulturní akce 
9. Různé 

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

 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

1. ZO projednalo nabídky na kalové čerpadlo s příslušenství a schválilo jeho 
pořízení. 
 

2. ZO projednalo a zamítlo žádost pana Ladislava Šípka o příspěvek na měření 
hluku z jeho podnikání. 
 
 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/1/2017 
ZO projednalo a zamítlo žádost pana Ladislava Šípka o příspěvek na měření 
hluku z jeho podnikání. 
 
 

3. ZO se domluvilo na prodejní ceně RD čp. 16 na st.p.č. 49, p.p.č. 76/2 a 150/1 
v k.ú. Řepníky. Prodejní cena bude 300 000 Kč za všechny nemovitosti. 

 



4. Volby do Poslanecké sněmovny ČR 
 

5. Starostka informovala o schůzce s Ing. Recem – odkanalizování obce. 
 

6. ZO doplnilo Místní program obnovy venkova 2014-2020 o dodatek č. 1 k bodu 
3.3.7. Rekonstrukce KD 
- kompletní výměna oken, dveří, venkovních a vnitřních parapetů 
- výměna nástřešních žlabů a okapových svodů 
- výměna střešní krytiny, klempířské a tesařské práce s tím spojené. 
- rekonstrukce vnitřních prostor a nové elektro rozvody.  

         
           Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
  Usnesení 6/2/2017 
  ZO schválilo Dodatek č. 1 k Místnímu programu obnovy venkova 2014-2020. 
 
 

7. ZO schválilo změny v rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 4/2017, příloha č. 1. 
 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/3/2017 
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017. 
 
 

8. Kulturní akce: 
 
Svátek světel 
Rozsvícení stromu + vánoční jarmark 
Setkání s důchodci  
Vánoční koncert 

 
 

9. Různé 
- na Popovec zakoupit  kontejner na plast, k MŠ černé popelnice na 

kolečkách 
- rozhlas Popovec – vyzkoušet 
- zorganizovat schůzku – cesta Bětník Popovec (Ala, a.s., p. Vácha, p. 

Klement, p. Stráník, …) 
- oslavy 700 let Popovec + oslavy hasičů Popovec 
- křížek Popovec 
 

 
 

 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


