
Zápis č. 4/2020 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 22. června 2020 

v 17:00 hod na Obecním úřadě na Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Němcová, Baťová, Ptáček, Zajíc, Johan, Hašek, 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. Zařazení obce do územní působnosti MAS 
2. Zástupce pro valné hromady MAS 
3. Žádost o odkup části pozemkové parcely Pěšice 
4. Žádost o pronájem stánku u požární nádrže 
5. Certifikované vývozy septiků 
6. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
7. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
8. Závěrečný účet 2019 
9. 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 zařazení území obce Řepníky do územní působnosti 

MAS. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/1/2020 
ZO schválilo zařazení území obce Řepníky do územní působnosti MAS. 
 

2. ZO projednalo a schválilo delegáta pro účasti na valných hromadách MAS 
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s., paní Zdeňku Baťovou. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
     Usnesení 4/2/2020 
     ZO schválilo delegáta pro účasti na valných hromadách MAS Skutečsko,    
     Košumbersko a Chrastecko, z.s., paní Zdeňku Baťovou. 



.  
 

3. ZO projednalo a schválilo odkup části pozemkové parcely číslo 31/3 v k. ú. 
Pěšice. 
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/3/2020 
ZO schválilo odkup části pozemkové parcely číslo 31/3 v k.ú. Pěšice. 
 

4. ZO projednalo žádost o pronájem stánku s občerstvením u požární nádrže na 
tuto sezonu. Z důvodu nedostatku informací o provozování bylo odloženo 
hlasování.  

 
5. ZO projednalo nabídku firmy ALA, a.s. Řepníky na certifikované vývozy septiků 

pro naši obec.  
 

6. ZO projednalo a schválilo žádost o odkoupení části z pozemkových parcel č. 
1196/21 a 76/4 v k.ú. Řepníky dle předloženého geometrického plánu. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/4/2020 
ZO schválilo žádost o odkoupení části z pozemkových parcel č. 1196/21 a 76/4 
v k.ú. Řepníky. 

 
7. ZO projednalo žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 1196/1 k.ú. 

Řepníky. Z důvodu nedostatku informací, bylo odloženo hlasování.  
 

8. ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 
2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez 
výhrady. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31. 12. 2019 byla ztráta 
ve výši 7 871,26 Kč. Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ 
Řepníky za rok 2019, výsledek hospodaření ZŚ a MŠ ve výši 20 272,81    Kč bude 
převedený do rezervního fondu školy. Protokoly o schválení závěrek budou 
přiloženy k zápisu. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/4/2020 

     ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok    
     2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019    
     bez výhrady. ZO schvaluje účetní závěrku obce, ZŠ a MŠ za rok 2019 a    
     rozdělení výsledku hospodaření školy ve výši 20 272,81 Kč do rezervního fondu.   

 
 

9.  ZO schválilo změny v rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2020. Jedná se o 
příjem z prodeje fary a příjmy z prodeje dřeva v celkové částce 1300 tis. Kč, stejná 
částka ve výdajích. Soupis přiložen. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



Usnesení 6/4/2020 
           ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2020 v příjmech a výdajích 1300 tis. Kč. 
  

10. Ostatní:  
- Hasiči žádost o dovybavení jednotky v Řepníkách, zažádáme o dotaci 
- SOS tlačítko pro seniory, letní kino putovní 
- Veřejnoprávní smlouva s Městskou Policií Skuteč 

 
- Info k výsledku – Inspekce Životního Prostředí 
- Jednota Hlinsko sdělení ceny za odkup prodejny  
- Černá skládka Popovec 
- Pronájem KD 26.6.2020 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


