
Zápis č. 7/2020 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 23. listopadu 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. Pronájem části pozemkové parcely 
2. Nabídka služeb 
3. Odkup pozemkových parcel 
4. Geodetický výměr  
5. Rozpočet 
6. Práce na KD, hromosvody 
7. 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 pronájem části pozemkové parcely číslo 1196/7 

v k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

 
     Usnesení 7/1/2020 
     ZO schválilo pronájem části pozemkové parcely číslo 1196/7 v k.ú. Řepníky. 
 
.  
2. ZO projednalo a neschválilo nabídku od Unie práv zvířat z.s. o poskytování 

služeb (odchyt, ustájení a péče toulavých zvířat). 
Hlasování: 3 pro, 4 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 7/2/2020 
ZO neschválilo nabídku od Unie práv zvířat z.s. o poskytování služeb (odchyt, 
ustájení a péče toulavých zvířat). 
 
 



3. ZO projednalo a schválilo odkup pozemkových parcel číslo 598/3, 599/1, 
139/2, 1201/3, 138/2 v k.ú. Řepníky za 250 Kč/m2. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/3/2020 
ZO schválilo odkup pozemkových parcel číslo 598/3, 599/1, 139/2, 
1201/3,138/2 v k. ú. Řepníky za 250 Kč/m2. 
 

4. ZO projednalo a schválilo geodetický výměr na odkup pozemkové parcely číslo 
1196/43 v k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 7/4/2020 
ZO schválilo geodetický výměr na odkup pozemkové parcely číslo 1196/43 
v k.ú. Řepníky. 
 

5. ZO projednalo sestavení rozpočtu na rok 2021. 
 
 

6. ZO projednalo plánované stavební práce na Kulturním domě, a zemní práce 
týkající se uzemnění hromosvodů na KD. 
 

7.  Ostatní:  
- horní rybník - zvětšení 
- odsouhlasení projektu prodloužení kanalizace na rokli 
- výsadba stromů, keřů podél obecní cesty 
- varianty opravy požární nádrže 
- renovace hřiště u kabin (nová lana, desky na basket, míče,…) 

 
 

 
 

 
 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 

 


