
Zápis č. 6/19 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 28. srpna 2019 

v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepníkách. 

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

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. Smlouvy na dotace od pardubického kraje 
2. Katastrální hranice obce Pustina vs. Řepníky 
3. Úprava obecní cesty k čp.100 
4. Zhotovení nájezdové cesty k parcele č. 138/2 
5. Příspěvek na Linku bezpečí 
6. Cenové nabídky na opravu fasády KD 
7. Projekt hromosvody a objekt opravárenských služeb 
8. Kamerový systém – nabídka 
9. 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 zdržel 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

 
1. ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy na zažádané dotace v minulém roce 

pro podporu provozu prodejny Jednota Hlinsko a 1. fáze opravy fasády KD. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/1/2019 
ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy na poskytnuté dotace. 
 

2. ZO projednalo a schválilo změnu katastrální hranice mezi k.ú. Pustina a k.ú. 
Řepníky v rámci komplexních pozemkových úprav. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel 

 
Usnesení 6/2/2019 
ZO projednalo a schválilo změnu katastrální hranice mezi k.ú. Pustina a k.ú. 
Řepníky. 
 



 
3. ZO projednalo úpravu obecní cesty k čp. 100. 

 
 

4. ZO projednalo a schválilo zhotovení nájezdové cesty z obecního pozemku 
k parcele č. 138/2, k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/3/2019 
ZO projednalo a schválilo žádost o zhotovení nájezdové cesty k parcele č. 
138/2, k.ú. Řepníky. 

 
5. ZO projednalo a schválilo příspěvek podpory Linky bezpečí, z.s. ve výši      

3000,- Kč.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

 
Usnesení 6/4/2019 

     ZO projednalo a schválilo příspěvek podpory Linky bezpečí.  
 
6. ZO projednalo a schválilo firmu ve výběrovém řízení na „Opravu fasády KD“ 

firmu STAVER Luže s.r.o. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

 
Usnesení 6/5/2019 

     ZO projednalo a schválilo firmu na opravu fasády KD. 
 
7. ZO projednalo vypracování projektu na hromosvody na KD a další variantu 

nákresu na objekt opravárenských služeb. 
 

8. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na kamerový systém firmy  
           Tlapnet s.r.o. pro Obec Řepníky. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/6/2019 

           ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na kamerový systém. 
 

     
9. Různé 

- Nová houpačka na Pěšice 
- Akce „Brambořinky“ v Řepníkách 
 

 
 
 
 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


