
Zápis č. 8/20 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 16. prosince 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. Strategie rozvoje obce 2021-2025 
2. Rozpočet obce na rok 2021 
3. Žádost o příspěvek Charita Nové Hrady 
4. Výsledky hospodaření obce  
5. Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ 
6. Zvýšení ceny nájmu hrobového místa na léta 2021-2030 
7. Výběrové řízení - upřesnění 
8. Dohoda o provedení práce 
9. Dohoda o provedení práce 
10. Různé 

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

 Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 
 
1. ZO projednalo a schválilo dokument Strategie rozvoje obce Řepníky na léta 
    2021-2025 
    Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel 

 
    Usnesení 8/1/2020 

     ZO schválilo dokument Strategie rozvoje obce Řepníky na léta 2021-2025. 
 
2. ZO projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet obce Řepníky na rok 2021 ve 

výši 7.300.900,- Kč a střednědobý výhled rozpočtu obce Řepníky na léta 
2021-2023. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
 



Usnesení 8/2/2020 
ZO schválilo vyrovnaný rozpočet obce Řepníky na rok 2021 ve výši 
7.300.900,- Kč a střednědobý výhled rozpočtu obce Řepníky na léta 
2021-2023. 

 
3. ZO projednalo a schválilo žádost Charity Nové Hrady o poskytnutí daru na 

částečnou úhradu provozních nákladů na rok 2021 ve výši 10 tisíc korun. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/3/2020 
ZO schválilo finanční dar pro Charitu Nové Hrady na částečnou úhradu 
provozních nákladů na rok 2021. 

 
 
4. ZO projednalo hospodaření obce za rok 2020. 
 
5. ZO projednalo hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2020. 

 
 

6. ZO projednalo a schválilo navýšení ceny nájmu hrobového místa na léta  
    2021-2030. Konkrétně položka „služby spojené s nájmem“ se navyšuje na 
    40  Kč/m²/rok. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 

Usnesení 8/4/2020 
    ZO schválilo navýšení ceny nájmu hrobového místa na léta 2021-2030.      
    Konkrétně položka „služby spojené s nájmem“ se navyšuje na 40 Kč/m²/rok. 
 
7. ZO projednalo a schválilo změnu v konání výběrového řízení. Výběrové řízení   
     se bude uskutečňovat v případech nabídky ceny od 200.000,- Kč.  
     Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 
     Usnesení 8/5/2020 
     ZO schválilo změnu v konání výběrového řízení. Výběrové řízení se bude    

           uskutečňovat v případech nabídky ceny od 200.000,- Kč. 
       

8. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce v částce  
1.000,- Kč za úklid kolem popelnic na Pěšicích za rok 2020.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/6/2020 
ZO schválilo Dohodu o provedení práce v částce 1.000,- Kč za úklid kolem 
popelnic na Pěšicích za rok 2020. 

 
9. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce v částce 4.000,- Kč za 

pečení perníčků pro naše občany.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
   
 



Usnesení 8/7/2020 
ZO schválilo Dohodu o provedení práce v částce 4.000,- Kč za pečení perníčků   
pro naše občany. 

 
 
 

10. Různé:  
 
- obdržená dotace od Pardubického kraje na kůrovcovou kalamitu za rok 2019 

– 155.298,- Kč 
- mlčenlivost zastupitelů 
- nájemné pošta 
- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, informace o zvýšení ceny pitné vody o 

1,90 Kč/m3 bez DPH od 1.1.2021 
 

 
 
 

 
 

 
 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


