
Zápis č. 3/19 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 24. dubna 2019 

v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepníkách. 

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

Omluveni: 0 

Hosté: p. Hatschbach 

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. Pohádkový pochod 2019 
2. Ceník pronájmů final 
3. Žádost o koupi pozemku p. Kynclová 
4. Žádost o koupi pozemku p. Surová 
5. Uzavírka silnice Štěnec - Pěšice 
6. Obecní strom – úklid listí p. Pokorná Jindra 
7. Volby  
8. Nadace ČEZ – oranžové hřiště 
9. Delegát pro VaK Vysoké Mýto na Valné hromady 
10. 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 organizační informace ohledně plánovaného Pohádkového 

Pochodu 2019. 
 

2. ZO projednalo a schválilo nový ceník pronájmů platný od 1.5.2019. 
 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/1/2019 
ZO projednalo a schválilo nový ceník pronájmů.  

 
 



 
3. ZO projednalo a schválilo žádost paní Kynclové o prodej pozemku z parcely 

1196/41 o výměře 45 m2 dle geometrického plánu č. 257-206/2018, za 50 
Kč/m2. 

 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/2/2019 

   ZO projednalo a schválilo žádost paní Kynclové o prodej pozemku z parcely       
          1196/41 o výměře 45 m2 dle geometrického plánu č. 257-206/2018, za  
           50 Kč/m2. 

  
 
4. ZO projednalo žádost paní Surové o koupi pozemků: 

- Stavební parcela číslo 33, o výměře 248 m2, zastavěná plocha a nádvoří 
- Pozemková parcela číslo 47, o výměře 273 m2, zahrada 
- Část pozemkové parcely číslo 76/4, sousedící s parcelou číslo 47, ostatní 

plocha 
 

5. ZO projednalo vyjádření se k uzavírce silnice III třídy v úseku Štěnec – Pěšice v km 
cca 2,64 ve dnech 22.-26.5.2019. Uzavírka je z důvodu výstavby sjezdu a pokládky 
sítí k pozemkům. Objízdná trasa Pěšice, Popovec, Mravín, Štěnec. 

 
 
6. ZO projednalo žádost paní Pokorné o skácení obecního stromu, kvůli nepořádku 

z něj (listí na podzim). Agentura Ochrany krajiny a přírody Pardubice uvedla, že 
není důvod opadávání listí na střechu a ucpání žlábku nemovitosti, k pokácení 
stromu.  Zastupitelé se shodli na tom, že v případě potřeby pomoci, jsme ochotni 
poskytnout pomoc při úklidu listí a čištění žlábků. 

 
 
7. ZO projednalo organizační informace k plánovaným volbám do Evropského 

parlamentu 2019, které se konají ve dnech 24.-25.5.2019.  
 
 
8. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci projektu Nadace ČEZ – 

Oranžové hřiště.  
 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

       Usnesení 3/3/2019 
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci projektu Nadace ČEZ- 
Oranžové hřiště.  
 
 
 
 
 
 

 



     
 

9. ZO projednalo a schválilo delegáta za Obec Řepníky na Valné hromady pro 
firmu Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, zastupitele pana Karla Haška. 
 
  Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel 

 
       Usnesení 3/4/2019 

  ZO projednalo a schválilo delegáta na Valné hromady pro firmu Vodovody a       
  kanalizace Vysoké Mýto. 
 
 

10. Různé 
- Akce Čarodějnice - organizace 
- Vypalovací pec na odpolední kroužek  
- Dopis „Rodina hledá domov“ 
- Cenové nabídky kamerový systém 
- Požární nádrž – vyčištění, napuštění 
- Pohledy obce Řepníky, reklamní/upomínkové předměty 

 
 
 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


