
Zápis č.  4/18 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 2. května 2018 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Hosté: J. Morávková, J. Klimeš, Hatschbach, M. Dostál 

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 4. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2018: 

Program: 
 

1. nabídka p. Viléma Bryšky a p. Renáty Pirošové  
2. odkanalizování obce 
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu Pardubického kraje na akci „Řepníky 

– ČOV a splašková kanalizace – DÚR“ 
4. GDPR, Směrnice 
5. odkup nemovitosti čp. 45 
6. rekonstrukce kuchyně v MŠ 
7. změna v rozpočtu 
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 nabídku V.Bryšky a R.Pirošové na prodej parcely č. 

st.49 k. ú. Řepníky. Kupní cena 250 000 Kč. 
  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/1/2018 
ZO projednalo a schválilo odkup pozemkové parcely č. st.49 k. ú. Řepníky. 
 

2. ZO projednalo a schválilo uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou 
RECprojekt Pardubice. Ing. Rec vysvětlil zastupitelům výsledky provedeného 
geologického průzkumu a navrhnul jako řešení tlakovou kanalizaci. 
Zastupitelé toto schválili. 
  



 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/2/2018 
ZO projednalo a schválilo uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou 
RECprojekt Pardubice. 
 

3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Pardubického kraje na akci „Řepníky – ČOV a splašková kanalizace – DÚR“ 
ve výši 250 000 Kč. 
 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/3/2018 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Pardubického kraje na akci „Řepníky – ČOV a splašková kanalizace – DÚR“ 
ve výši 250 000 Kč. 
 

4. ZO projednalo nabídky na poskytování služeb k zajištění činnosti Pověřence 
pro ochranu osobních údajů, včetně provedené analýzy a schválilo uzavřít 
smlouvu s firmou PC COMP, s. r. o. Vysoké Mýto. Cena provedené analýzy je 
15 000 Kč bez DPH, 2 000 Kč za činnost pověřence. Vzhledem k těsnému 
termínu též firma předložila ke schválení Směrnici pro práci s osobními údaji. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/4/2018 
ZO projednalo a schválilo uzavřít smlouvu s firmou PC COMP, s. r. o. Vysoké 
Mýto a Směrnici pro práci s osobními údaji. 
 

5. ZO projednalo a schválilo odkup nemovitosti včetně přilehlých pozemků p.č. 
st.1, 1/1 a 1/2 vše v k.ú. Řepníky od S.N. a V.V. za 830 000 Kč.  
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/5/2018 
ZO projednalo a schválilo odkup nemovitosti včetně přilehlých pozemků p.č. 
st.1, 1/1 a 1/2 vše v k.ú. Řepníky.  
 

6. ZO projednalo a schválilo rekonstrukci kuchyně v MŠ. Bude provedeno 
výběrové řízení na zhotovitele. 
  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/6/2018 
ZO projednalo a schválilo rekonstrukci kuchyně v MŠ. 
 
 
 



 
 

7. ZO schválilo změnu v rozpočtu č. 3/2018 – viz Příloha č. 1 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/7/2018 
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018.  
 

8. Různé 
- místostarosta informoval o průběhu oprav v KD v Řepníkách  
- o letních prázdninách – broušení parket ve třídách ZŠ + malování 
- oslavy Popovec (příspěvek 15 000 Kč) 
- ALA, a. s. – domluvit mytí obecních vozidel 
- cesta Popovec – Bětník 
 
 

 
 

 

 

 

Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 

 


