
Zápis č. 9/19 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 16. prosince 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. Nová Obecně závazná vyhláška č.1/2019 
2. Nová Obecně závazná vyhláška č.2/2019 
3. Nová Obecně závazná vyhláška č.3/2019 
4. Nová Obecně závazná vyhláška č.4/2019 
5. Nová Obecně závazná vyhláška č.5/2019 
6. Rozpočet obce na rok 2020 
7. Jednota žádost o příspěvek na rok 2020 
8. Žádost o odkoupení části parcely 
9. Žádost o příspěvek Charita Nové Hrady 
10. Žádost o příspěvek HC Řepníky 
11. Navýšení odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
12. Odkoupení pozemku  
13. Výběrové řízení „Renovace Hromosvody KD“ 
14. 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 Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č.1/2019 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/1/2019 

     ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 1/2019 o místním     
     poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,     
     využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 



2. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 
2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Řepníky. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/2/2019 

     ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 2/2019,     
     o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  
     odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na  
     území obce Řepníky. 

 
 

3. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky 
č.3/2019, o místním poplatku ze psů. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/3/2019 

     ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 3/2019,     
     o místním poplatku ze psů. 
 
4. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky 

č.4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/4/2019 

     ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 4/2019,     
     o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
5. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 

5/2019, o místním poplatku ze vstupného. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/5/2019 

     ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 5/2019,     
     o místním poplatku ze vstupného. 
 
6. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2020 - vyrovnaný ve výši 

7.842.500,- Kč. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/6/2019 

     ZO schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020 ve výši 7.842.500,- Kč.  
 
7. ZO projednalo a schválilo žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku 

z rozpočtu obce na rok 2020 od Jednoty, spotřební družstvo, Hlinsko 
v Čechách ve výši 40 tisíc korun. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/7/2019 



     ZO schválilo žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na  
     rok 2019 od Jednoty, spotřební družstvo, Hlinsko v Čechách ve výši 40 tisíc 
     korun. 

 
8. ZO projednalo a neschválilo žádost o prodeji části pozemkové parcely číslo 

76/4 v k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 1 pro, 6 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/8/2019 

     ZO neschválilo žádost o prodeji části pozemkové parcely číslo 76/4 v k.ú. 
     Řepníky. 
 
9. ZO projednalo a schválilo žádost Charity Nové Hrady o poskytnutí daru na 

částečnou úhradu provozních nákladů na rok 2020 ve výši 10 tisíc korun. 
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/9/2019 
ZO schválilo žádost Charity Nové Hrady o poskytnutí daru na částečnou 
úhradu provozních nákladů na rok 2020. 
 

10. ZO projednalo a schválilo žádost HC Řepníky o poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 tisíc korun na pronájem ledové plochy. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/10/2019 
ZO schválilo žádost HC Řepníky o poskytnutí finančního daru. 

 
11.  ZO projednalo a schválilo navýšení odměn členů zastupitelstva dle nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. o 10 %. Nové platové výměry: 
Zastupitelé – 2894,- Kč  
Místostarostka – 17853,- Kč  
Starostka – 20873,- Kč  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/11/2019 
ZO schválilo navýšení odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 
318/2017 Sb. o 10 %. 
Zastupitelé – 2894,- Kč  
Místostarostka – 17853,- Kč  
Starostka – 20873,- Kč  

 
12.  ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemkové parcely číslo 12 v k.ú. 

Řepníky.  
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/12/2019 
ZO schválilo odkoupení pozemkové parcely číslo 12 v k.ú. Řepníky. 

 



13. ZO projednalo ve výběrovém řízení firmu na opravu a renovaci hromosvodů 
na KD v Řepníkách dle projektu a schválilo cenovou nabídku firmy Jiří 
Mlejnek, Popovec ve výši 123.389,82 korun bez DPH, elektromontážní práce. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
 
Usnesení 9/13/2019 
ZO schválilo cenovou nabídku firmy Jiří Mlejnek, Popovec ve výši 123.389,82 
korun bez DPH. 

 
 

14. Ostatní:  
- Podání žádosti dotace na opravu fasády KD z Pardubického kraje 
- Nevyhovující Zprávy o provedení čištění a kontroly spalinové cesty 
- Sestavení fokusních skupin pro analýzy 
- Výsadba lesů, oplocenka, sazenice les 
- Novinky v odpadovém hospodářství (jedlé oleje a tuky, plechovky) 
- Čertovská zábava konaná dne 14.12. v KD 
- Plánovaný Karneval před plesem 

 
 

 
 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


