
Zápis č. 3/2020 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 20. května 2020 

v 17:00 hod na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

Omluveni: 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 2020: 

Program: 
 

1. Lesnické práce 
2. Linka důvěry 
3. Renovace místnosti na poště 
4. Stížnost Popovec 
5. Požární nádrž 
6. Povolení výjimky MŠ 
7. Odkup části pozemkové parcely 
8. Ostatní  

 
 
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 lesnické práce v obecních lesích, jako prořízka, oplocenka a 

další věci týkající se lesa. 
 

2. ZO projednalo a neschválilo pokračovat v podpoře Linky bezpečí, z.s., žádali 
finanční podporu ve výši 3000 Kč. 
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel 

 
 

     Usnesení 3/1/2020 
     ZO neschválilo žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí, z.s. ve výši  
     3000 Kč. 
.  

 
3. ZO projednalo renovaci nevyužité místnosti na poště pro účely Základní školy 

v Řepníkách.  
 



4. ZO projednalo stížnost na „černou skládku“ a nedovolené úpravy obecních 
pozemků na Popovci. 
 

 
5. ZO projednalo vyčištění požární nádrže (27.5.) a řešení úniku vody s odbornou 

firmou, následné napuštění.  
 
 

6. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve 
třídě Mateřské školy v Řepníkách na školní rok 2020/2021.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/2/2020 
ZO schválilo žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě 
Mateřské školy v Řepníkách na školní rok 2020/2021. 

 
   

7. ZO projednalo a neschválilo odkup části pozemkové parcely číslo 31/1 k.ú. 
Pěšice. 
Hlasování 0 pro, 6 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/3/2020 
ZO neschválilo odkup části pozemkové parcely číslo 31/1 k. ú. Pěšice.  

 
 

8.  Ostatní:  
- Pohledy našich obcí Řepníky, Pěšice, Popovec - možné zakoupit na OÚ 1 

ks/10 kč (nebo u zastupitelů p. Zajíc a p. Mlejnek) 
- Dětský den dne 4.7.2020 
- Stavební věci – sportovní kabiny 
- Prodej mulčovače a nákup křovinořezu 
- Cesta k čp. 100 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


