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Řepníky, Pěšice a Popovec 

 

vydává Obec Řepníky tel. a fax: 469 671 501 

úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00 
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Vážení občané,  

ráda bych, jako nová starostka obce Řepníky, napsala pár 

slov k budoucímu chodu a fungování obce. Myslím, že můžu 

mluvit za celé zastupitelstvo obce, když napíšu, že chce-

me zachovat všechny standarty a akce, které se zde ko-

nají - i bychom chtěli přidat další. K tomu, ale budeme po-

třebovat vás, abyste nás podpořili tím, že přijdete ☺ 

Myslím, že když se sejdou občané, tak to jsou přesně ty 

chvíle, co dělají obec obcí. Do budoucna přemýšlíme i o 

nějakých kroužcích. Nyní je v KD již připravena místnost 

na Ping-Pong. Klíče jsou k dispozici v úředních hodinách 

pondělí a středa od 17-19 hod na obecním úřadě. 

 Budeme rádi, když budete mít nějaký námět či námitku 

k chodu obce, co kde zlepšit, udělat atd,, zastavte se na 

obci či na veřejném zastupitelstvu. Vyslechneme, pomů-

žeme, když to bude v našich silách. 

Přála bych si, aby to zde fungovalo přinejmenším jako 

v předchozích letech.  Já, osobně se budu snažit, ti co mě 

znají, vědí, že to myslím opravdu od srdce. 

Dále bych vás ráda seznámila s následujícími akcemi: 

➢ 23. 12.  Vánoční koncert v kostele sv.Vavřince 

od 16 hod 

➢ 7. 1 .2019   beseda s panem Faltou firma 

Recprojekt, ČOV a splašková kanalizace – infor-

mace občanům od 17. hod 

➢ 12. 1. 2019    Hasičský ples 

➢ 23.2.  2019    Sportovní ples 

➢ 23. 3. 2019    Josefovská zábava 
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To je zatím vše, co víme, že se uskuteční.  

Některé akce se již konaly, jako Světýlka, první Garážový 

Blešák, Rozsvícení vánočního stromečku a Jarmark, Bese-

da s důchodci. Děkuji vám moc za účast a věřím, že jste si 

to všichni užili. 

My soudíme, dle ohlasů, že byly povedené☺ 

A co plánujeme my, jako nové zastupitelstvo? 

Jsou tu nějaké „rozdělané akce“ jako zmíněná kanalizace, 

nebo renovace kulturního domu, kde bychom rádi udělali 

fasádu, rekonstrukce místnosti na keramický kroužek 

s vypalovací pecí, renovace podlah chodby MŠ a družiny, 

obnova dětského hřiště a další akce, o kterých vás bude-

me určitě informovat. 

Závěrem snad jen to, ať další společná léta jsou pro nás 

všechny přínosem, přátelská a pohodová. 

 

Přeji vám jménem zastupitelstva obce krásné a 

klidné vánoční svátky, v novém roce jen to 

nejlepší a mnoho zdraví a štěstí pro vás i vaše 

blízké. 

Mějte se rádi a usmívejte se 
 

Romana Němcová, DiS. 

starostka obce 
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NOVÉ ZASTUPITELSTVO 

 

- Funkce - - Jméno a příjmení - 

 starosta : Romana Němcová, DiS. 

 místostarosta : Zdeňka Baťová 

 př. finančního výboru Ing. Karel Hašek, DiS. 

 př. kontrolního výboru Pavel Ptáček 

 člen zastupitelstva Radek Zajíc 

 člen zastupitelstva Jiří Mlejnek 

 člen zastupitelstva Pavel Johan 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

LEDEN 14.1. 28.1 

ÚNOR  11.2. 25.2. 

BŘEZEN 11.3. 25.3. 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb: 

LEDEN 12.1. 26.1. 

ÚNOR 9.2. 23.2. 

BŘEZEN  9.3. 23.3. 
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Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, 

konaného dne 29.10. 2018  v 17:00 hod.  v 

Řepníkách 

 

1. Zastupitelstvo obce Řepníky schválilo zvolení jednoho 

místostarosty. 

2. Zastupitelstvo obce Řepníky dle § 84 odst. 2 písm. k) 

zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty 

obce bude člen zastupitelstva neuvolněný. 

3. Zastupitelstvo obce Řepníky volí starostou obce Ře-

pníky Romanu Němcovou DiS. 

4. Zastupitelstvo obce Řepníky volí místostarostou obce 

Řepníky Zdeňku Baťovou 

5. Zastupitelstvo obce Řepníky zřizuje finanční výbor a 

kontrolní výbor, komisi dopravy, veřejného pořádku a 

styk s občany pro obec Pěšice, komisi dopravy, veřej-

ného pořádku a styk s občany pro obec Popovec a ko-

misi pro kulturní a sociální záležitosti. Oba výbory i 

komise budou tříčlenné. 

6. Zastupitelstvo obce Řepníky volí předsedou finančního 

výboru Ing. Karla Haška DiS. 

7. Zastupitelstvo obce Řepníky volí předsedou kontrolní-

ho výboru Pavla Ptáčka 

8. Zastupitelstvo obce Řepníky volí předsedou komise 

dopravy, veřejného pořádku a styk s občany pro obec 

Pěšice, Radka Zajíce 

9. Zastupitelstvo obce Řepníky volí předsedou komise 

dopravy, veřejného pořádku a styk s občany pro obec 

Popovec, Jiřího Mlejnka 
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10. Zastupitelstvo obce Řepníky volí předsedou komise pro 

kulturní a sociální záležitosti Pavla Johana 

11. Zastupitelstvo obce Řepníky volí členy finančního vý-

boru Jiřího Mlejnka a Pavla Ptáčka. 

12. Zastupitelstvo obce Řepníky volí členy kontrolního vý-

boru Pavla Johana a Radka Zajíce 

13. Zastupitelstvo obce Řepníky volí členy komise dopravy, 

veřejného pořádku a styk s občany pro obec Pěšice 

Ing. Karla Haška, DiS. a Jiřího Mlejnka. 

14. Zastupitelstvo obce Řepníky volí členy komise dopravy, 

veřejného pořádku a styk s občany pro obec Popovec 

Radka Zajíce a Pavla Johana. 

15. Zastupitelstvo obce Řepníky volí členy komise pro kul-

turní a sociální záležitosti Ing. Karla Haška DiS. a Pav-

la Ptáčka. 

16. Zastupitelstvo obce stanovilo měsíční odměny za výkon 

jednotlivých funkcí v souladu s  § 72 a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích  

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, 

konaného dne 17. 12. 2018  v 17:00 hod.  v 

Řepníkách 

1. 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 občerstve-

ním na dobu od 20.6.2019 – 31.8.2019. Pronájem par-
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cely bude nejdříve zveřejněn, až potom bude předlo-

ženo ke schválení v zastupitelstvu. 

3. 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 Obce Řepníky na parcelu č. st.210 v 

k.ú. Řepníky. 

6. ZO projednalo a schválilo žádost HC Řepníky o pří-

spěvek na pronájem ledové plochy na zimním stadionu 

ve Skutči pro rok 2019. 

7. ZO projednalo a schválilo změnu koncepce odkanali-

zování na projekt ČOV Řepníky. 

8. 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. 

10. Různé : Aktualizace ceníku pronájmů,  správce teni-

sového kurtu – pan Libor Hladík,  zvýšení ceny vodné-

ho 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 
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JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH 

 

LEDEN 

50 LET 

Bílek Pavel   Řepníky 

81 LET 

Svobodová Ludmila  Řepníky 

Lustyková Ludmila  Popovec 

84 LET 

Svoboda Karel   Řepníky  

Holubář Vladislav  Pěšice 

89 LET 

Rouhová Ludmila  Řepníky 

ÚNOR 

50 LET 

Šubertová Hana  Řepníky 

65 LET 

Prokopová Lenka  Popovec 

75 LET 

Zavadil Václav  Pěšice 

90 LET 

Kohoutek Vladimír  Pěšice 

BŘEZEN 

60 LET 

Fišmananová Zdeňka Řepníky 

70 LET 

Fejfarová Jarmila   Pěšice 

 

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ !!! 
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PODĚKOVÁNÍ 

Základní škola a Mateřská škola Řepníky děkuje OÚ Ře-

pníky za krásnou rekonstrukci kuchyně a její nové moder-

ní vybavení . O prázdninách také došlo k renovování podlah 

v obou třídách ZŠ. 

 

Děkujeme také paní Bednářové za malebnou a veselou po-

hádkovou výzdobu v mateřské škole a ve školní družině. 
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Dne 10. 12. 2018 naši žáci ZŠ vystoupili s kulturním pro-

gramem na besídce pro důchodce a hned další den poté 11. 

12. jsme uspořádali besídku pro rodiče, prarodiče a přá-

tele školy. Obě akce proběhly na sále v nově zrekonstruo-

vaném Kulturním domě v Řepníkách. 

 

Přejeme vám všem krásné,radostné a pohodové Vánoce a 

pevné zdraví v novém roce. 

Za všechny zaměstnance Základní školy a Mateřské školy 

Mgr. Marie Beranová 

 

 

Velice se omlouváme, že jsme zde v minulém zpravodaji 

uvedli narozeniny, již zesnulého pana Františka Štoska, 

Řepníky čp. 103. 


