
Zápis č. 1/2020 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 3. února 2020 

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 2020: 

Program: 
 

1. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště  
2. Změna územního plánu č.1 
3. Výběrové řízení - firma na rekonstrukci a modernizaci dětského hřiště 
4. Žádost o prodej pozemkové parcely 
5. Tříkrálová sbírka 
6. Skládka – otevírací doba + novinky 
7. Kontejner na oděvy + na papír  
8. Místo na skladování dřeva 
9. Dohoda o provedení práce 
10. 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 a schválilo podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce a 

modernizace dětského hřiště v Řepníkách“ z podprogramu MMR, Podpora 
obnovy a rozvoje venkova v roce 2020. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/1/2020 

     ZO schválilo podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce a modernizace dětského 
     Hřiště v Řepníkách“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 
     v roce 2020. 

 
2. ZO projednalo a schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Řepníky, 

využití u pozemku p.č. 210 v k. ú. Řepníky. A zastupitele pro spolupráci 
s pořizovatelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Řepníky. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 



 
     Usnesení 1/2/2020 
     ZO schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Řepníky a zastupitele  
     pro spolupráci s pořizovatelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Řepníky. 

 
 

3. ZO projednalo a schválilo firmu pro realizaci zakázky „Rekonstrukce a 
modernizace dětského hřiště v Řepníkách“. Vítězem výběrového řízení je 
firma Bonita Group Service s.r.o., Drásov s cenou 542 427,- Kč bez DPH. 

     Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/3/2020 
ZO schválilo firmu pro realizaci zakázky „Rekonstrukce a modernizace 
dětského hřiště v Řepníkách“. Vítězem výběrového řízení je firma Bonita 
Group Service s.r.o., Drásov s cenou 542 427,- Kč bez DPH. 
 

 
4. ZO projednalo a neschválilo žádost o odkoupení pozemkové parcely číslo 47 

k.ú. Řepníky.  
Hlasování: 0 pro, 7 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/4/2020 
ZO neschválilo žádost o odkoupení pozemkové parcely číslo 47 k. ú. Řepníky. 
 

 
5. ZO projednalo Tříkrálovou sbírku 2020 v našich obcích. Vybralo se v obci 

Řepníky 5.704,- Kč a v obcích Popovec a Pěšice dohromady 2.591,- Kč. 
Celkem tedy 8.295,- Kč.  

 
 

6. ZO projednalo a schválilo novou provozní dobu skládky (rokel) v Řepníkách. Od 
1.3.2020 bude otevřena pouze v sobotu sudé týdny od 8-11 hodin. Bude 
upřesněno co se tam smí a nesmí vozit. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/5/2020 
ZO schválilo novou provozní dobu skládky (rokel) v Řepníkách a přesné 
podmínky. 

 
   

7. ZO projednalo nákup ještě dalšího kontejneru na papír – je umístěn u hřbitova 
a nákup nového kontejneru na oděvy, který je umístěn u obchodu. Upřesnění 
co do něj patří a jak má být zabaleno je na kontejneru (bude i na facebookových 
stránkách). 

 
8. ZO projednalo místo na skladování zbylého dřeva z vytěžených lesů z důvodu 

kůrovce. Dřevo bude odvezeno na obecní pozemkovou parcelu číslo 49. 
 



9. ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení práce platnou od 1.3.2020 pro 
dozor na skládce v rokli, dohodu na kácení dřeva v lese a na služby a třídění 
odpadu ve sběrném dvoře. 
 
Hlasování 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/6/2020 
ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení práce platnou od 1.3.2020 pro 
dozor na skládce v rokli, dohodu na kácení dřeva v lese a na služby a třídění 
odpadu ve sběrném dvoře. 

 
 

10.  Ostatní:  
- Požární nádrž plánovaná oprava 
- Certifikované vývozy žump a septiků od 1.1.2020 
- Pohádková cesta – koncepce celého dne 
- Termín sčítání zvěře – 29.2.2020 
- Rezervace celého KD pro agronomy dne 28.5.2020 
- Akce Bramborové hody dne 16.5.2020 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


