Zápis č. 3/18
z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 16. dubna 2018
v 17:30 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
Přítomni zastupitelé: Dostálová, Hladík, Morávek, Baťová
Hosté: J. Morávková, P. Němcová, P. Johan, P. Hatsbach, M. Kosková
Omluveni: Fránerová, Ptáček
Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je
schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: paní Zdena Baťová a pan
Miroslav Morávek.
Dále starostka předložila návrh programu 3. zasedání zastupitelstva obce v roce
2018:
Program:
Výběrové řízení – okna KD
Cenová nabídka elektroinstalace KD
Kanalizace
Sociální bydlení
Veřejnoprávní smlouvu o výkonu
projednávání přestupků
6. Kulturní akce
7. Ostatní
1.
2.
3.
4.
5.

přenesené

působnosti

na

úseku

Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
1. ZO projednalo 3 nabídky na firem na výměnu oken a venkovních dveří v KD
Řepníky. Hodnotili jsme nabídku firmy FORPLAST Skuteč, s. r. o.; Svět oken,
s. r. o Vysoké Mýto; HQ okna Javorník.
Usnesení 3/1/2018
ZO projednalo a schválilo jako dodavatele plastových oken a dveří v KD
firmu Forplast, s. r. o. Skuteč.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZO schválilo opravu elektroinstalace na sále KD – nabídková cena 179 228 Kč
od J. Mlejnka z Popovce.

Usnesení 3/2/2018
ZO projednalo a schválilo opravu elektroinstalace na sále KD
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZO projednalo předběžné výsledky inženýrskogeologického průzkumu.
Z hlediska těžitelnosti hornin ve výkopech se lze jednoznačně přiklonit
k tlakové kanalizaci. Doporučeno osobní setkání s p. Faltou, RECPROJEKT,
s. r. o.
4. ZO projednalo projekt sociálního bydlení v Řepníkách. Zatím rozhodnutí o
zažádání o dotaci odložilo.
5. ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Obcí Řepníky a Městem
Vysoké Mýto.
Usnesení 3/3/2018
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Obcí Řepníky a Městem
Vysoké Mýto.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Kulturní akce
9. června 2018 – Řepnický pohádkový pochod
23. června 2018 – Setkání… Popovec
7. Ostatní
- cesta Popovec – naplánovat novou schůzku
- P. Ptáček – úklid dětského hřiště, Poklona
- Popovec – oprava hasičárny
- kontrola veřejného obecního rozhlasu

Ing. Stanislava Dostálová
starostka

Libor Hladík
místostarosta

