
Zápis č. 7/19 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 9. října 2019 

v 17:00 hod na Obecním úřadě na Popovci. 

Přítomni zastupitelé: Němcová, Baťová, Ptáček, Zajíc, 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. Žádost o odkoupení části pozemků 
2. Dohoda pro výpomocné práce 
3. Strategický plán 
4. Plánované akce do konce roku 2019 
5. Těžba dřeva - ceny 
6. Žádost SDH 
7. Hromosvody rozpočet  
8. Změny v rozpočtu 
9. Nájem keramická dílna v KD 
10. 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 neschválilo žádost o odkoupení části pozemkových parcel 

číslo 1196/21 a 76/4. 
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/1/2019 
ZO projednalo a neschválilo žádost o odkoupení části pozemkových parcel. 

 
 

2. ZO projednalo a schválilo dohodu o pracovní činnosti na výpomocné práce. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 7/2/2019 

     ZO projednalo a schválilo dohodu o pracovní činnosti. 
 



3. ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení strategického plánu obce pro 
nadcházející období.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/3/2019 
ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení strategického plánu. 
 

 
4. ZO projednalo plánované akce, které se budou konat do konce roku 2019. 

 
 

5. ZO projednalo a schválilo ceny za varianty těžby palivového dřeva. 
Pořezané na metry – 650 Kč/m3, vytahané klády – 350 Kč/m3, samotěžba – 
200 Kč/m3  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

 
Usnesení 7/4/2019 

     ZO projednalo a schválilo ceny za těžbu dřeva.  
 
6. ZO projednalo a neschválilo žádost SDH na snížení nájmu hospody v KD. 

Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel  
 

Usnesení 7/5/2019 
     ZO projednalo a neschválilo žádost SDH. 
 
7. ZO projednalo rozpočet na hromosvody na kulturním domě dle projektu a 

oslovení firem pro výběrové řízení. 
 

8. ZO bylo seznámeno se změnami v rozpočtu na tento rok 2019. 
 

   
9. ZO projednalo a schválilo nájem keramické dílny v hodnotě 100 Kč za 

uskutečněný den keramického kroužku. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/6/2019 
ZO projednalo a schválilo nájemné za keramickou dílnu v KD. 

 
10.  Ostatní:  

- Radiová stanice – kousek volného pozemku na kraji vesnice pro výzkumný 
účel 

- Dotace kompostéry 
- Zahrada Popovec – oslovit majitele o vyjádření zájmu/nezájmu 
- Stížnost Popovec psi + suť  
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


