
Zápis č. 1/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 25. ledna 2021 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 2021: 

Program: 
 

1. Odstoupení od smlouvy 
2. Výběrová řízení v I.Q roku 2021 
3. Akce „Vlajka pro Tibet“ 
4. Elektřina KD 
5. Prodej pozemku 
6. Kontaminovaná místa 
7. Projekt „Úprava prostranství před KD“ 
8. 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 odstoupení od Kupní smlouvy ze dne 8.10.2018 o 

prodeji pozemkové parcely, pro nedodržení podmínky ve smlouvě. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/1/2021 
ZO schválilo odstoupení od Kupní smlouvy ze dne 8.10.2018 o prodeji 
pozemkové parcely, pro nedodržení podmínky ve smlouvě. 

 
 

2. ZO projednalo výběrová řízení, která se plánují v I. Q roku 2021. A to na 
úpravu prostranství před KD, kompostéry a příprava na rekultivaci rokle. 
 

      
 

3. ZO projednalo a neschválilo připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



Usnesení 1/2/2021 
ZO neschválilo připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. 
 

 
4. ZO projednalo nutné úpravy provedení elektrikářské práce v Kulturním domě a 

schválilo maximální kapacitu osob pro konání akcí v Kulturním domě do 200 
osob. 

           Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/3/2021 
ZO schválilo maximální kapacitu osob pro konání akcí v Kulturním domě do 
200 osob.  
 

 
5. ZO projednalo a schválilo prodej obecní pozemkové parcely číslo 49 v k.ú. 

Řepníky, za cenu 500 Kč/m2. Při zájmu více osob bude prodej probíhat formou 
tzv. „obálkové metody“. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/4/2021 
ZO schválilo prodej obecní pozemkové parcely číslo 49 v k.ú. Řepníky, za cenu 
500 Kč/m2. Při zájmu více osob bude prodej probíhat formou tzv. „obálkové 
metody“. 
 

 
6. ZO projednalo zda se v obcích Řepníky, Popovec, Pěšice nacházejí nějaká 

kontaminovaná místa a možné ohrožení. Nebylo shledáno žádné problémové 
místo.  

   
7. ZO projednalo a připomínkovalo projekt „Úprava prostranství před Kulturním 

domem“.  
 
 

8.  Ostatní:  
- Projekt „Rekultivace rokle“ cena 
- Zimní údržba obce 
- Jednání odbor dopravy VM 
- Odpadová legislativa pro obce od ledna 2021 
- Nový obecní pozemky - oplocení 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


