
Zápis č. 8/18 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 17. prosince 2018 

v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Němcová, Baťová, Ptáček, Zajíc, Hašek, Mlejnek, Johan 

Hosté: p. Hatschbach, p. Sodomka, p. Hladík, p. Šretr 

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání zastupitelstva 
obce je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Pavel Johan a pan 
Pavel Ptáček 
 
Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2018: 

Program: 
 

1. rozpočet obce Řepníky na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled 
2. žádost spolku UVLASTY-pronájem parcely 
3. žádost spolku UVLASTY-pronájem prostor v kulturním domě 
4. žádost P. Sodomky o pronájem hospody v KD 
5. žádost P. Němcové o změnu územního plánu Obce Řepníky 
6. žádost HC Řepníky o příspěvek 
7. změna koncepce odkanalizování – projekt ČOV 
8. žádost Oblastní charity Nové Hrady o poskytnutí finančního daru 
9. cenový limit na výběrová řízení 
10. různé 

 
 
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

 Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel0 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

1. ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce Řepníky na rok 2019 a Střednědobý 
rozpočtový výhled na roky 2019-2020. Rozpočet je vyrovnaný – v příjmech a 
výdajích 7 370 500,- Kč. 
  
Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/1/2018 
ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce Řepníky na rok 2019 a Střednědobý 
rozpočtový výhled na roky 2019-2020. 
 

2. ZO projednalo žádost spolku UVLASTY – pronájem parcely č. 4,  k.ú. 
Řepníky, plocha u požární nádrže, k podnikatelskému záměru, provoz stánku 
s občerstvením na dobu od 20.6.2019 – 31.8.2019. Pronájem parcely bude 
nejdříve zveřejněn, až potom bude předloženo ke schválení v zastupitelstvu. 

 



 
3. ZO projednalo a schválilo pronájem prostor horní části kulturního domu, 

respektive šatny a jeviště pro nacvičování her divadelního spolku 8žen a dvě 
mimina. 

 
           Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 8/2/2018 
ZO projednalo a schválilo pronájem prostor horní části kulturního domu, 
respektive šatny a jeviště spolku 8žen a dvě mimina. 
 
 

4. ZO projednalo žádost pana Sodomky o dlouhodobý pronájem hospody v KD. 
Pronájem hospody bude nejdříve zveřejněn, až potom bude předloženo ke 
schválení v zastupitelstvu. 
 
 

5. ZO projednalo a schválilo žádost P. Němcové o změnu územního plánu na 
parcelu č. st. 210 v k.ú. Řepníky. Náklady na pořízení změny územního plánu 
bude v plné výši hradit žadatelka.   

 
Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/3/2018 
ZO projednalo a schválilo žádost P. Němcové o změnu územního plánu Obce 
Řepníky na parcelu č. st.210 v k.ú. Řepníky. 

 
 

6. ZO projednalo a schválilo žádost HC Řepníky o příspěvek na pronájem ledové 
plochy na zimním stadionu ve Skutči pro rok 2019 ve výši 5 000,- Kč. 

 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/4/2018 
ZO projednalo a schválilo žádost HC Řepníky o příspěvek na pronájem ledové 
plochy na zimním stadionu ve Skutči pro rok 2019. 
 

 
7. ZO projednalo a schválilo navrženou změnu koncepce odkanalizování, tj. 

výstavbu tlakové kanalizace v obci Řepníky. 
 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/5/2018 
ZO projednalo a schválilo navrženou změnu koncepce odkanalizování, tj. 
výstavbu tlakové kanalizace v obci Řepníky. 
 

8. ZO projednalo a schválilo žádost Oblastní charity Nové Hrady o poskytnutí 
finančního daru na částečnou úhradu provozních nákladů na rok 2019 ve výši 
10 000,- Kč. 



 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

     Usnesení 8/6/2018 
ZO projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč pro 
Oblastní charitu Nové Hrady. 
 
 

9. ZO projednalo a schválilo, že na obecní zakázky se budou provádět výběrová 
řízení nad 100 000,- Kč. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

     Usnesení 8/7/2018 
ZO projednalo a schválilo, že na obecní zakázky se budou provádět výběrová 
řízení nad 100 000,- Kč. 
 
 

10. Různé 
- Aktualizace ceníku pronájmů 
- správce tenisového kurtu – pan Libor Hladík 
- zvýšení ceny vodného společnosti VaK Vysoké Mýto 
- zvýšení ceny o 7% svozu odpadů společnosti EKOLA, České Libchavy 
- projednání požadavků MŠ a ZŠ 
- projednání pronájmu hospody v KD hasičskému spolku Řepníky  
- projednání dobrovolného spolku pro kulturu 

 
 
 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


