
Zápis č. 8/19 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 20. listopadu 2019 

v 17:00 hod na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

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 odkup parcely 
2. Omezení rychlosti – papírový policista 
3. Dopravní značení obecní cesty 
4. Oprava požární nádrže  
5. Čtečka čipů pro psy 
6. Uzavření dočasné skládka suti 
7. Volební řád školy 
8. Žádost Římskokatolická farnost 
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 neschválilo žádost o odkoupení části pozemkové parcely 

číslo 1196/20 k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 0 pro, 7 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/1/2019 

     ZO neschválilo žádost o odkoupení části pozemkové parcely číslo     
          1196/20 k.ú. Řepníky. 

 
2. ZO projednalo informace o bezpečnosti v obci z důvodu překračující rychlosti 

vozidel a koupilo maketu papírového policisty. Je umístěn u značky „Řepníky“ 
při příjezdu ze směru Libecina.  
 

 
3. ZO projednalo dopravní značení omezující průjezd těžkotonážních vozidel na 

obecní cestě číslo 1252 v k.ú. Řepníky dle dokumentu Diagnostického 
průzkumu konstrukce vozovky vypracovaného specializovanou firmou.  



 
 

4. ZO projednalo plánovanou opravu požární nádrže na jaře 2020 a její varianty 
a pravděpodobné cenové relace. 
 

 
5. ZO projednalo a schválilo nákup čtečky čipů pro psy. Důležitý pomocník při 

určení majitele zaběhnutého pejska. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

 
Usnesení 8/2/2019 

     ZO projednalo a schválilo nákup čtečky čipů pro psy.  
 
 

6. ZO projednalo a rozhodlo o dočasném uzavření skládky suti v Řepníkách 
v období od 1.12.2019 – 29.2.2020. 

 
   

7. ZO projednalo a schválilo dokument Volební řád školské rady při Základní 
škole a Mateřské škole Řepníky.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/3/2019 
ZO schválilo dokument Volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské 
škole Řepníky.  
 
 

8. ZO projednalo a schválilo žádost Římskokatolické farnosti o finanční podporu 
nátěru zvonice u kostela v Řepníkách ve výši 10 000,- Kč.   
Hlasování: 4 pro, 3 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/4/2019 
ZO schválilo žádost Římskokatolické farnosti o finanční podporu nátěru 
zvonice u kostela v Řepníkách ve výši 10 000,- Kč.   

 
 

9.  Ostatní:  
- Projekt dětské hřiště – oslovení dodavatelských firem 
- Ohňostroje v obci budou jen na ohlášení na OÚ (mimo Silvestr 31.12.) 
- Kontrola z Krajského úřadu Pardubického kraje na OÚ – neshledány žádné 

nedostatky 
- Projednání odkupu a informace o Jednotě  

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


