
Zápis č. 1/19 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 23. ledna 2019 

v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepníkách. 

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

Omluveni: Mlejnek 

Hosté: p. Hatschbach, paní Kosková 

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 2019: 

Program: 
 

1. Dodatek ke Smlouvě Program obnovy venkova 
2. žádost p. Grubera o veřejně – prospěšné práce 
3. schválení Provozního řádu KD a dětského hřiště 
4. žádost dotace na dětské hřiště 
5. žádost V. Surové o letní kiosek u bazénu 
6. delegát pro VaK Chrudim 
7. žádost firmy REMA AOS o výkup zpětných obalů 
8. žádost firmy Lungta akce Vlajka pro Tibet 
9. 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 zdrželo 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

 
1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č.3 ke Smlouvě Program obnovy venkova 

Řepníky 2014-2020, týkající se modernizace dětského hřiště. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 1/1/2019 
ZO projednalo a schválilo Dodatek č.3 k POV. 
 

2. ZO projednalo a neschválilo žádost p. Grubera k výpomoci s věřejnými pracemi 
v místě Popovec. Z důvodu nedostatku náplně práce.  

 
Hlasování: 5 pro neschválení, 0 proti, 1 se zdržel 
 



Usnesení 1/2/2019 
ZO projednalo a neschválilo veřejně prospěšné práce pro p.Grubera na  
Popovci.  

 
            

3. ZO projednalo a schválilo nové provozní řády Kulturního domu a Dětského 
hřiště. 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 1/3/2019 

 ZO projednalo a schválilo aktualizaci provozních řádů. 
 

4. ZO projednalo a schválilo žádost o dotace na modernizaci dětského hřiště. 
 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 1/4/2019 
ZO projednalo a schválilo žádost o dotace na dětské hřiště.  

 
5. ZO projednalo a schválilo žádost spolku UVLASTY – pronájem parcely č. 4, 

zapsané v k.ú.Řepníky, plocha u požární nádrže, k podnikatelskému záměru, 
provoz stánku s občerstvením na dobu od 20.6.2019 – 31.8.2019. 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 

 Usnesení 1/5/2019 
ZO projednalo a schválilo spolku UVLASTY žádost o pronájem parcely č.4, 
zapsané v k.ú.Řepníky na období od 20.6.2019 - 31.8.2019. 

 
6. ZO projednalo a schválilo delegáta Jiřího Mlejnka, nar. 18.12.1990, bytem Popovec 

14, jako zástupce obce Řepníky na valné hromady společnosti Vodovody a 
kanalizace Chrudim, a.s., IČO: 48171590. Pověřuje se na celé volební období a 
bude vykonávat všechna práva akcionáře. 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/6/2019 
ZO schválilo delegáta Jiřího Mlejnka, nar. 18.12.1990, bytem Popovec 14, 
jako zástupce obce Řepníky na valné hromady společnosti Vodovody a 
kanalizace Chrudim, a.s., IČO: 48171590. Pověřuje se na celé volební období 
a bude vykonávat všechna práva akcionáře. 
 

7. ZO projednalo a neschválilo žádost firmy REMA AOS o zajišťování zpětného 
odběru obalů a odpadů z obalů, zůstaneme u spolupráce s firmou EKO-KOM, a.s. 

 
Hlasování: 6 pro neschválení, 0 proti, 0 se zdržel 
 

     Usnesení 1/7/2019 
ZO projednalo a neschválilo žádost firmy REMA AOS. 



 
8. ZO projednalo a neschválilo žádost firmy Lungta o zapojení se do kampaně 

„Vlajka pro Tibet“. Vyjádření podpory vyvěšením tibetské vlajky. 
 
Hlasování: 6 pro neschválení, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/8/2019 
ZO projednalo a neschválilo se zapojení do kampaně „Vlajka pro Tibet“ 

 
 
 
 

9. Různé 
- Termín sčítání zvěře – 2.března 2019 
- Stříkání ledu u sportovních kabin dle počasí 
- Proplácení mobilních tarifů do 500 CZK, starostka + místostarostka obce 
- Nová alternativa místa na bioodpad 
- Kanalizace – obchůzky, anketa, případné alternativy 
- Karneval – provozní informace 
- Těžba obecního dřeva  

 
 
 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


