
Zápis č. 2/2019 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 13. března 2019 

v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepníkách. 

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

Omluveni: 0 

Hosté: p. Hatschbach, p. Koppová, p. Krhutová 

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. Dopravní zrcadla  
2. Oprava požární nádrže 
3. Projekt kanalizace dokončení 
4. Cena pozemku k pronájmu na letní stánek spolku  UVLASTY 
5. Kamerový systém v obci 
6. Změna dodavatele služeb v oblasti GDPR 
7. Zpráva o uplatnění územního plánu Řepníky za období 2014-2018 
8. Kontejner na bioodpad – nové místo 
9. Členství obce do Sdružení místních samospráv ČR 
10. Cena palivového dřeva 
11.  Různé 

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

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

 

 
1. ZO projednalo a schválilo požádání odbor dopravy o povolení dopravních 

zrcadel na Řepníkách do zatáčky k p. Ševčíkovi a k paní Surové. Na Popovci 
k p. Syrovému. 

 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 2/1/2019 
ZO schválilo pořízení dopravních zrcadel. 

 



2. ZO projednalo opravu požární nádrže. Vypracovávají se nabídky na bazénové 
folie či navrhnutí jiného řešení. 

            
3. ZO projednalo dokončení projektu na ČOV a tlakovou kanalizaci. Na začátku 

dubna se budou rozesílat smlouvy na podpisy účastníků stavby. 
Samotnou stavbu kanalizace jsme pozastavili z důvodu prozkoumání dalších 
mozností a informaci. 

 
 

4. ZO projednalo a schválilo cenu za pronájem pozemku, na stánek letního 
občerstvení u požární nádrže za 200 kč na měsíc, pod podmínkou čistoty a 
pořádku v okolí. 

 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 2/2/2019 
ZO schválilo cenu za pronájem pozemku – 200,- Kč na měsíc.  

 
5. ZO projednalo nápad kamerového systému v obci. V současné době čekáme na 

vypracování nabídek. 
 

6. ZO projednalo a schválilo změnu dodavatele služeb v oblasti GDPR. Předchozí 
smlouva s PC COMPEM bude ukončena 1.5.2019. Nový dodavatel bude Sdružení 
místních samospráv ČR. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 2/3/2019 
ZO schválilo nového dodavatele poskytovaných služeb v oblasti GDPR od 
1.5.2019. 

 
7. ZO projednalo a schválilo Zprávu o uplatnění Územního plánu Řepníky za období 

8/2014-11/2018. 
 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

  Usnesení 2/4/2019 
   ZO schválilo Zprávu o uplatnění Územního plánu Řepníky za         
   období 8/2014-11/2018. 

 
8. ZO projednalo nové místo na bioodpad. Bude za sběrným dvorem, u cesty, vedle 

stohu. Zahájení sezóny 1.4.2019. 
 

9. ZO projednalo a schválilo vstup obce Řepníky do Sdružení místních samospráv 
České republiky. 

 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
   
 



  Usnesení 2/5/2019 
ZO schválilo přistoupení obce Řepníky do Sdružení místních samospráv ČR na    
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

10.   ZO projednalo a schválilo cenu palivového dřeva za 650,- Kč/m³. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/6/2019 
ZO schválilo cenu palivového dřeva – 650,- Kč/m³. 

 
11. Různé 

- Výsadba stromů v obecních lesích 
- Nákup pracovní techniky/příslušenství k traktůrku 
- Nabídka osvětlení do školky od Jiřího Mlejnka 
- Nákup židlí do KD 
- Dobrovolný sběr odpadků + úklid vesnice, okolí 
- Josefovská zábava – provozní informace 
- Hodina země, Vítání Jara „Keltský telegraf“ na Pokloně 
- Žádost p. Malíka ohledně cesty v Popovci 

 
 
 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


