
Zápis č. 5/19 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 17. července 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. Věcné břemeno 
2. Nájem jeviště v KD  
3. Žádost odkup parcely   
4. Hromosvody KD 
5. Žádost o veřejně prospěšné práce 
6. Projekty na příští rok 
7. 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 návrh smlouvy na věcné břemeno, jedná se o 

plynovod a přípojky 3 RD, číslo stavby 8800085434.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/1/2019 
ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy na věcné břemeno. 
 

2. ZO projednalo a schválilo nájem jeviště a prostor pro zkoušení divadla v KD 
pro divadelní spolek 8 žen a 2 mimina, za 100 kč/zkouška plus obecné 
podmínky ke zkoušení. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 5/2/2019 

     ZO projednalo a schválilo nájem jeviště a prostor pro zkoušení divadla v KD     
     pro divadelní spolek 8 žen a 2 mimina. 

 
 



3. ZO projednalo a schválilo prodej pozemkové parcely č.st. 33, k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/3/2019 
ZO projednalo a schválilo prodej pozemkové parcely č.st. 33, k.ú. Ŕepníky. 

 
4. ZO projednalo aktuální stav hromosvodů na KD a jedná o projektu na 

doplnění svodů pro získání revize. 
 

5. ZO projednalo a neschválilo žádost o veřejně prospěšné práce v obci 
Řepníky. 
Hlasování: 7 proti, 0 pro, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/4/2019 
ZO projednalo a neschválilo žádost o veřejně prospěšné práce v obci 
Řepníky. 

 
6. ZO projednalo projekty a akce, které by chtěli realizovat příští rok. Jedná se o 

dětské hřiště, volnočasová plocha u nádrže a okolí, pracovní zázemí pro THP. 
 

            
  
     
7. Různé 

- Kamerové systémy vs. GDPR 
- Konkrétní návrhy screenových rolet do pergoly na Pěšice a Řepníky 
- Samotěžba dřeva v obecních lesích 
- Veřejné osvětlení v obci, diskuze ohledně renovace 
- Psaní zpravodaje 
- Plánovaná výstavba pracovního zázemí – vizualizace projekt 
- chození občanů přes dvorek u čp.68 
 

 
 
 
 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


