
Zápis č. 4/19 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 19. června 2019 

v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepníkách. 

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

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání zastupitelstva 
obce je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: paní Zdeňka Baťová a pan 
Pavel Ptáček 
 
Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2019: 

Program: 
 

1. Fasáda Kulturní dům 
2. Nabídka opravy cesty ALA 
3. Žádost na dotaci pro Jednotu 
4. Žádosti o pronájem sportovních kabin 
5. Cesta k rokli 
6. Žádost o povolení výjimky ZŠ 
7. Sazebník úhrad za poskytování informací 
8. Keramický kroužek 
9. Závěrečný účet za rok 2018  
10. Dohody o provedení práce 
11. 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 zdržel 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

 
1. ZO projednalo a schválilo zadat vypracování projektu na fasádu KD. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/1/2019 
ZO projednalo a schválilo nechat vypracovat projekt na fasádu KD. 
 

2. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ALA, a.s. Řepníky tj. spolupráci při 
opravě polní cesty do Hůr.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 4/2/2019 
ZO projednalo a schválilo nabídku spolupráce při opravě polní cesty. 



3. ZO projednalo a odložilo k dalšímu jednání žádost zástupce Jednoty o 
poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na 50 tisíc korun pro 
Jednotu, spotřební družstvo. 
 

4. ZO projednalo 2 žádosti o pronájem sportovních kabin na letní sezónu 2019. 
Jednalo se o žádost Sbor dobrovolných hasičů Řepníky a firma Familli s.r.o., 
kde jsme schválili žádost hasičů.  
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/3/2019 
ZO projednalo a schválilo žádost o pronájem sportovních kabin na léto 2019 
pro SDH Řepníky. 
 

5. ZO projednalo plánovanou rekonstrukci cesty k rokli. Zvažujeme několik 
variant. 

 
6. ZO projednalo a schválilo žádost paní ředitelky ZŠ Marie Beranové o povolení 

výjimky z nejnižšího počtu žáků v ZŠ na rok 2019/2020. 
           Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
           Usnesení 4/4/2019 
           ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků    
           v ZŠ pro rok 2019/2020. 

 
 
7. ZO projednalo a schválilo sazebník úhrad za poskytování informací na OÚ 

platný od 1.7.2019. 
           Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 4/5/2019 
ZO projednalo a schválilo sazebník úhrad za poskytování informací. 
 

8. ZO projednalo a schválilo návrh paní učitelky, která povede keramický kroužek 
od října 2019 v KD, k propůjčení vypalovací pece.  

     Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 se zdržel 
 

     Usnesení 4/6/2019 
ZO projednalo a schválilo propůjčení vypalovací pece od paní učitelky. 

 
9. Zastupitelé projednali a schválili celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 

za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
bez výhrady. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31. 12. 2018 byl 
zisk ve výši 5 164,10 Kč. Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a ZŠ 
a MŠ Řepníky za rok 2018, výsledek hospodaření ZŚ a MŠ ve výši 74 884,90 
Kč bude převedený do rezervního fondu školy. Protokoly o schválení závěrek 
budou přiloženy k zápisu. 

    Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
  
     
 



Usnesení 4/7/2019 
ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2018       
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrady. 
ZO schvaluje účetní závěrku obce, ZŠ a MŠ za rok 2018 a rozdělení výsledku 
hospodaření školy ve výši 74 884,90 Kč do rezervního fondu   

 
10.  ZO projednalo a schválilo brigádníky na natěračské práce. Bude s nimi 

sepsána dohoda o provedení práce – počet hodin dle skutečně 
odpracovaných. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

     Usnesení 4/7/2019 
     ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce na natěračské práce.  

 
 

11. Různé 
- Elektronická úřední deska 
- Kamerové systémy vs. GDPR 
- Montáž dopravních zrcadel – SUS Luže 
- Systém GObec – mapový portál pro naši obec 
- projednání požadavku na rolety do pergoly na Pěšice a Řepníky 
- stánek s občerstvením u nádrže připomínky 
 

 
 
 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


