
Zápis č.  6/18 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 27. srpna 2018 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Hosté: pí Morávková, p. Hatschbach, pí Hyksová, pí Smejkalová 

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 
2018: 

Program: 
 

1. Smlouva ČEZ Distribuce a. s.  
2. Žádost společnosti Jednota spotřební družstvo Hlinsko 
3. Žádost o odkup pozemku 
4. Místní program obnovy venkova – dodatek č. 2 
5. 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 Smlouvu o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce, a. s. - čp.35 MŠ (změna 
umístění). 
  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/1/2018 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce, a. s. 
 

2. ZO projednalo a schválilo žádost společnosti Jednota spotřební družstvo 
Hlinsko o poskytnutí finančního příspěvku na provozování prodejny v obci 
Řepníky. Příspěvek bude stejný jako v předešlých letech 40 000 Kč. Musí se 
požádat o dotaci z Pardubického kraje, která pokryje polovinu této částky. 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



Usnesení 6/2/2018 
ZO projednalo a schválilo příspěvek Jednotě Hlinsko ve výši 40 000 Kč na 
provozování prodejny v obci. 
 

3. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Aleše a Marie Dostálových z Pěšic 
o koupi pozemku p. č. 22/7 v k.ú. Pěšice (253 m2 – cena 20 Kč za m²) a p. č. 
249/2 v k.ú. Pěšice (13 m2 – cena 50 Kč za m2).  
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/3/2018 
ZO projednalo a schválilo žádost manželů Aleše a Marie Dostálových z Pěšic 
o koupi pozemku. 
 

4. ZO projednalo a schválilo Dodatek č.2 k Místnímu programu obnovy venkova 
2014-2020. Byly doplněny úpravy kulturního domu k bodu 3.3.7 – 
Rekonstrukce KD 
  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/4/2018 
ZO Řepníky schvaluje Místní program obnovy venkova 2014-2020, Dodatek č. 
2. 
 
 

5. Různé 
- starostka informovala o kontrole sběrného dvoru – bez závad 
- je nutné vyhotovit nový provozní řád sběrného dvoru 
- je nutné vyhotovit nový provozní řád dětského hřiště, některé prvky jsou 

nevyhovující 
- obdrželi jsme záporné stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních 

komunikacích – změna umístění začátek  a konec obce ve směru Libecina 
- došlo k zahájení správního řízení o souhlasu k trvalému odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu p.č. 102 v k.ú. Řepníky o výměře 3 m2  
- 13. září 2018 proběhne přezkoumání hospodaření obce 
- byl zkolaudován STL plynovod v I. Lokalitě (Domanice) 
- komunikace ani v jedné lokalitě nebyla zkolaudována – musí se odstranit 

závady 
- starostka informovala o situaci ohledně psů v čp. 5 Popovec, ve čtvrtek 

přijede kontrola z KVS Pardubice 
- doporučeno svolat na druhý pokus schůzku ohledně cesty v Bětníku  

 
 

 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


