
Zápis č. 8 /16 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 19. prosince 2016 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Omluveni: Morávek 

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 Pavel Ptáček. 
 
Dále starostka předložila návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2016: 

Program: 
 

1. Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled  
2. Plynové přípojky v lokalitě I. 
3. Osazení dopravního značení včetně dodávky DZ v obci Popovec 
4. Členský příspěvek Svazku obcí Košumberska 
5. Rozbor vody 
6. Vytýčení hranice pozemků 
7. Změna výše odměn ZO 
8. Změny v rozpočtu obce 
9. Kulturní akce 

 
 
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. Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled  

 
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na 
léta 2017-2018. Rozpočet je vyrovnaný: příjmy i výdaje činí 5 252,6 tis. Kč. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/1/2016 
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na 
léta 2017-2018. Rozpočet je vyrovnaný: příjmy i výdaje činí 5 252,6 tis. Kč 
 
 



2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a 
účinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní 
s firmou GASNET, s. r. o. Hradec Králové. Jedná se o připojení nových 
stavebních parcel v lokalita I. (směr Domanice) k plynárenskému zařízení. 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/2/2016 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a 
účinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní 
s firmou GASNET, s. r. o. Hradec Králové. 

 
3. ZO projednalo a schválilo zadat akci „Osazení dopravního značení včetně 

dodávky DZ v obci Popovec“ firmě Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Cestmistrovství Luže. Celková cena za výměnu a dodávku DZ bude 24.850 
Kč včetně DPH. 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/3/2016 
ZO projednalo a schválilo zadat akci „Osazení dopravního značení včetně 
dodávky DZ v obci Popovec“ firmě Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Cestmistrovství Luže. 
 
 

4. ZO projednalo a schválilo výši členského příspěvku na rok 2017 Svazku obcí 
Košumbersko. Příspěvek je ve výši 15 Kč na obyvatele. Dále starostka 
informovala o závěrech z jednání valné hromady Svazku obcí Košumberska. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/4/2016 
ZO projednalo a schválilo výši členského příspěvku na rok 2017 Svazku obcí 
Košumbersko. 
 
 

5. Na žádost občanů byl proveden rozbor vody. Z výsledků je zřejmé, že veškeré 
hodnoty jsou v pořádku. 

 
6. Byla vytýčena hranice pozemku u pí Koňjarové, čp. 49. S pí Koňjarovou bude 

domluvena výměna pozemků, případně odkup.  
 

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení odměn pro neuvolněné členy 
zastupitelstva od 1. 1. 2017 dle zák. č. 414/2016 Sb. Viz příloha č. 1. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/5/2016 
ZO projednalo a schválilo navýšení odměn pro neuvolněné členy 
zastupitelstva od 1. 1. 2017 dle zák. č. 414/2016 Sb. Viz příloha č. 1. 



8. Starostka seznámila zastupitele se změnami rozpočtu, které byly provedeny 
v září, říjnu a listopadu (příloha č. 2). Zastupitelstvo změny projednalo a vzalo 
na vědomí. 

 
9. Kulturní akce: 

- sobota 21. ledna 2017  Hasičský ples 
- sobota 11. února 2017  14:00 Dětský karneval 

20:00 Společenský ples 
- konec února 2017  divadlo 

 
 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


