
Zápis č.  5/18 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 6. června 2018 

v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

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

Omluveni: Ptáček 

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 Miroslav Morávek. 
 
Dále starostka předložila návrh programu 5. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2018: 

Program: 
 

1. Smlouva ČEZ Distribuce a. s.  
2. Plán rozvoje sportu na rok 2018-2024 
3. Dohody o provedení práce 
4. Závěrečný účet obce za rok 2017 
5. ZŠ a MŠ Řepníky 
6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Oprava 

Kulturního domu v Řepníkách 
7. Žádost o finanční příspěvek Lince bezpečí 
8. Směna pozemků k.ú. Řepníky 
9. různé 

 
 
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. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2017431/VB/01, Řepníky č. p. 
26 – výměna knn mezi Obcí Řepníky a společností ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/1/2018 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2017431/VB/01, Řepníky č. p. 
26 – výměna knn 
 



2. ZO projednalo a schválilo Plán rozvoje sportu na rok 2018-2024.  
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/2/2018 
ZO projednalo a schválilo Plán rozvoje sportu na rok 2018-2024.  
 
 

3. ZO projednalo a schválilo brigádnické práce od června do srpna na kulturním 
domě, v mateřské škole a údržbu veřejného prostranství pro p. Fr. Novotného, 
S. Němcovou, Vl. Kazdovou, D. Solila, M. Dostála a V. Jarkovského formou 
uzavření dohod o provedení práce. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/3/2018 
ZO projednalo a schválilo brigádnické práce od června do srpna na kulturním 
domě, v mateřské škole a údržbu veřejného prostranství pro p. Fr. Novotného, 
S. Němcovou, Vl. Kazdovou, D. Solila, M. Dostála a V. Jarkovského formou 
uzavření dohod o provedení práce. 
 
 

4. Zastupitelé projednali a schválili celoroční hospodaření obce a závěrečný účet            
za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
bez výhrady. 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31. 12. 2017 byl zisk ve výši 
2 096,90 Kč. 
Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ Řepníky za rok 
2017, výsledek hospodaření ZŚ a MŠ ve výši 16 008,34 Kč bude převedený 
do rezervního fondu školy. Protokoly o schválení závěrek budou přiloženy 
k zápisu. 
  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/4/2017 
ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 
bez výhrady. 
ZO schvaluje účetní závěrku obce, ZŠ a MŠ za rok 2017 a rozdělení výsledku 
hospodaření školy ve výši 16 008,34 Kč do rezervního fondu. 

 
 

5. ZO projednalo a schválilo udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí (24) 
v mateřské škole. V MŠ bude 25 dětí. Na školní rok 2018/2019 nepožaduje 
ředitelka školy Mgr. Beranová výjimku z nejnižšího počtu. Pravděpodobně 
bude školu navštěvovat 26 žáků. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 



Usnesení 5/5/2018 
ZO projednalo a schválilo udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí (24) 
v Mateřské škole v Řepníkách. 
 
 

6. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova na akci „Oprava Kulturního domu v Řepníkách“. Dotace bude 
poskytnuta ve výši 120 000 Kč. 
  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/6/2018 
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova na akci „Oprava Kulturního domu v Řepníkách“. 
 
 

7. ZO projednalo a schválilo poskytnout finanční příspěvek 3 000 Kč Lince 
bezpečí.  

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/7/2018 
ZO projednalo a schválilo poskytnout finanční příspěvek 3 000 Kč Lince 
bezpečí. 
 
 

8. ZO projednalo a schválilo směnu pozemků: 
- Směnná smlouva s J. Syrovým – pozemek p.č. 1303 o výměře 9 m² ideální 

polovinu za pozemek p.č. 1302 o výměře 58 m² a ideální polovinu 
pozemku p.č. 1199/2 o výměře 6 m², vše v k.ú. Řepníky 

- Směnná smlouva s P. Pernou a M. Potůčkem – pozemek p.č. 1196/39 o 
výměře 48 m² za pozemek p.č. 1304 o výměře 27 m², vše v k.ú. Řepníky. 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/8/2018 
ZO projednalo a schválilo: 
- Směnnou smlouvu s J. Syrovým – pozemek p.č. 1303 o výměře 9 m² 

ideální polovinu za pozemek p.č. 1302 o výměře 58 m² a ideální polovinu 
pozemku p.č. 1199/2 o výměře 6 m², vše v k.ú. Řepníky 

- Směnnou smlouvu s P. Pernou a M. Potůčkem – pozemek p.č. 1196/39 o 
výměře 48 m² za pozemek p.č. 1304 o výměře 27 m², vše v k.ú. Řepníky. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9. Různé 
- místostarosta informoval o průběhu oprav v KD v Řepníkách  
- místostarosta informoval o průběhu valné hromady Svazku Košumberska 
- Řepnický pohádkový pochod - organizace 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


