
Zápis č.  7/17 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 9. října 2017 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Hosté: J. Morávková, J. Mlejnek, Hatschbach. 

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 7. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2017: 

Program: 
 

1. Návrh kupní smlouvy s firmou GasNet, s. r. o. 
2. Žádost o koupi RD č. p. 16 
3. Žádost p. Zerzánové  
4. Kolaudační souhlas – kanalizace 3 RD 
5. Výběrové řízení – odkanalizování obce 
6. Rozpočtové opatření č. 7/2017 
7. Kulturní akce 
8. Různé 

 
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 návrh kupní smlouvy mezi obcí a firmou GasNet, s. 
r. o. Předmětem smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení v rámci 
stavby „Plynofikace 3 RD v Řepníkách“. Kupní cena byla stanovena ve výši 
119.170 Kč. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/1/2017 
ZO projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy mezi obcí a firmou GasNet, s. 
r. o. 

 
2. ZO projednalo a schválilo žádost p. Viléma Bryšky a p. Renáty Pirošové o 

koupi RD čp. 16 na st. p. č. 49, p. č. 76/2 a 150/1 k. ú. Řepníky. Kupní cena 
byla stanovena na 300 000 Kč.  
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/2/2017 



ZO projednalo a schválilo žádost p. Viléma Bryšky a p. Renáty Pirošové o 
koupi RD čp. 16 na st. p. č. 49, p. č. 76/2 a 150/1. Kupní cena byla stanovena 
na 300 000 Kč.  

 
3. ZO projednalo a schválilo žádost p. Zerzánové Jany o zvýšení nájmu za 

vodojem na pozemku č. 452/58 k. ú. Řepníky. Nájemné bylo zvýšeno na 800 
Kč. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 7/3/2017 
ZO projednalo a schválilo žádost p. Zerzánové Jany o zvýšení nájmu za 
vodojem na pozemku č. 452/58 k. ú. Řepníky. 
 

4. Byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby „Rozšíření stávající 
infrastruktury pro výstavbu 3 rodinných domů Řepníky – kanalizace“. Do 
konce listopadu bude dokončena komunikace a následně zkolaudována 
společně s plynovým zařízením. 

 
5. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na 

odkanalizování obce. 
 

 
6. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2017 – viz Příloha č. 1. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 7/4/2017 
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2017. 
 

 
7. Kulturní akce: 

- Svátek světel 
- Rozsvícení stromu + vánoční jarmark 
- Setkání s důchodci  
- Vánoční koncert 

 
8. Různé 

- návrh na úsporu plateb za elektřinu v budově MŠ Řepníky 
- nabídka na restaurátorské práce na křížku v Popovci 
- Popovec – úprava dopadové plochy na dětském hřišti 
- Popovec – nákup uhlí do hospody 
- místostarosta informoval o stavebních akcích 
- úprava a údržba veřejné zeleně – Ing. Vintera, Mravín  
- zorganizovat schůzku – cesta Bětník Popovec (Ala, a.s., p. Vácha, p. 

Klement, p. Stráník, …) 
 

 
 
Ing. Stanislava Dostálová      Libor Hladík 

starostka                místostarosta 


