
Zápis č. 6/2020 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 14. září 2020 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

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. Smlouva na dotaci od Pardubického Kraje 
2. Finanční dar na škody po povodni od Pardubického Kraje 
3. Projekt na vstupní schodiště do KD 
4. Přezkoumání hospodaření z KÚ Pardubického Kraje 
5. Volby  
6. Kulturní akce 
7. Dohoda o provedení práce 
8. Certifikované vývozy septiků 
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 Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace 

na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje – II. kolo na částku 
41 600,- Kč na zásahové oděvy.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
     Usnesení 6/1/2020 
2. ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje – II. kolo na částku 41 600,- Kč. 

 
.  
3. ZO projednalo obdržení finančního daru ve výši 100 000,- Kč z Pardubického 

kraje na odstranění škod po povodních.  
 

4. ZO projednalo projekt na opravu vstupního schodiště u KD. 



 
5. ZO informovalo o přezkoumání hospodaření z Krajského úřadu Pardubického 

kraje dne 9.9.2020 a vše bylo v pořádku. Byla provedena kontrola účetních 
dokladů, zápisů ZO, výborů, obecně závazných vyhlášek, kupních smluv.  
 
 

6. ZO projednalo blížící se volby ve dnech 2. a 3.10.2020. 
 

7. ZO projednalo plánované kulturní akce, účast zastupitelů a komplikace 
v podobě COVID-19. 
 
 

8. ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení práce na pomocné technické 
práce v obci Řepníky.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 6/2/2020 
ZO schválilo dohodu o provedení práce na pomocné technické práce v obci 
Řepníky. 
 

9. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firma ALA, a.s. Řepníky na 
certifikované vývozy septiků. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 6/3/2020 
ZO schválilo cenovou nabídku firmy ALA, a.s. Řepníky na certifikované vývozy 
septiků. 
 
 

10.  Ostatní:  
- Nové dětské hřiště  
- Probíhající projekt prodloužení kanalizace na rokli 
- Možné pozemky pro nové stavební parcely 
- Hromosvody KD 
- Projekt na elektřinu v KD 
- Nové umístění radaru 
- Stížnost Popovec, ukládání větví  
- Pronájem parcely číslo 1196/7 

 
 

 
 

 
 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 

 


