
Zápis č. 5/2020 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 10. srpna 2020 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

Omluveni: Johan 

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání zastupitelstva obce je 
schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Karel Hašek a pan Pavel Ptáček 
 
Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2020: 

Program: 
 

1. Rokel - skládka 
2. Smlouva na dotaci od Pardubického Kraje 
3. Smlouva na dotaci od Pardubického Kraje 
4. Cenová nabídka na výměnu rozvodnice RH ZŠ Řepníky  
5. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
6. Cenové nabídky na pokládku dlažby 
7. Pozemní úpravy na silnici směr Střemošice 
8. Návrhy na odkup části pozemků 
9. Změna v rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2020 
10. Ostatní  

 
 
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

 Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 
1. ZO projednalo způsob vedení systému skládkování na rokli. 

 
2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z POV z Pardubického kraje na 

částku 80 000,- Kč na „Opravu kulturního domu včetně úpravy okolí II.etapa“. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
     Usnesení 5/1/2020 
     ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z POV z Pardubického kraje  
     na částku 80 000,- Kč na „Opravu kulturního domu včetně úpravy okolí    
     II.etapa“. 
 
.  

 
3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje na 

částku 20 000,- Kč na „Podpora provozu prodejny Jednoty v Řepníkách“. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/2/2020 



ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje na částku 20 000,- 
Kč na „Podpora provozu prodejny Jednoty v Řepníkách“. 
 

4. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto na výměnu 
rozvodnice elektroinstalace ZŠ Řepníky v částce 104 626,17 Kč bez DPH.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/3/2020 
ZO schválilo nabídku firmy ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto na výměnu rozvodnice 
elektroinstalace ZŠ Řepníky v částce 104 626,17 Kč bez DPH. 
 

5. ZO projednalo a schválilo prodej části pozemkové parcely číslo 1196/1 v k.ú. Řepníky.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/4/2020 
ZO schválilo prodej části pozemkové parcely číslo 1196/1 v k.ú. Řepníky.  
 

6. ZO projednalo nabídky od firem na pokládku dlažby k požární nádrži. 
Zakázku bude realizovat pan Stratílek s cenovou nabídkou 78 000 Kč včetně DPH. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/5/2020 

     ZO schválilo nabídku p. Stratílka na pokládku dlažby k požární nádrži v ceně  
     78 000 Kč včetně DPH. 
 
7. ZO projednalo pozemní úpravy na silnici směr Střemošice a následná protipovodňová 

opatření do budoucna. 
 

8. ZO projednalo návrh na odkup části pozemkových parcel číslo 721/2 a 720/3 v k.ú. 
Řepníky, související s nápravou protipovodňových opatření. 
 

9. ZO projednalo a schválilo změnu v rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2020 dle Přílohy č. 
1. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/6/2020 
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2020. 

 
 

10.  Ostatní:  
- SUS Luže oprava místních komunikací po povodních 
- Dětské hřiště montáž, příprava 
- Lesní hospodářství 
- Volně pobíhající psi  

 
 

 
 

 
 

Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


