
Zápis č. 2/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 3. března 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. Řád veřejného pohřebiště 
2. EKOLA České Libchavy s.r.o.  - Dohoda 
3. Odpad od podnikatelů v obci 
4. Reklamní plachta CETIN a.s. 
5. Valná hromada VaK Chrudim 
6. Žádost prodej pozemkové parcely 
7. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na hrob 
8. Ostatní  

 
 
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 aktualizovaný Řád veřejného pohřebiště dle zákona.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/1/2021 
ZO schválilo aktualizovaný Řád veřejného pohřebiště dle zákona. 

 
 

2. ZO projednalo a schválilo Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů od 
firmy EKOLA České Libchavy s.r.o. a Uplatnění nároku obce na zahrnutí 
využitelných odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního 
odpadu.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 2/2/2021 

     ZO schválilo Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů od firmy EKOLA    
     České Libchavy s.r.o. a Uplatnění nároku obce na zahrnutí využitelných  
     odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu.  



 
3. ZO projednalo a schválilo, že se nadále nebude vybírat na Sběrném dvoře 

odpad od obecních podnikatelů. Tím pádem se ruší poplatek za odpad pro 
podnikatele. Vysvětlení bude v Řepnickém zpravodaji. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 2/3/2021 
ZO schválilo, že se nadále nebude vybírat na Sběrném dvoře odpad od 
obecních podnikatelů. Ruší se poplatek pro podnikatele za odpad. 
 

 
4. ZO projednalo a neschválilo pronájem obecní plochy pro reklamní plachtu 

firmy CETIN a.s. 
           Hlasování: 7 pro nepronajímat , 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 2/4/2021 
ZO neschválilo pronájem obecní plochy pro reklamní plachtu firmy CETIN a.s. 

 
 

5. ZO projednalo konání Valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim dne 
9.6.2021 a schválilo delegáta pro zastupování na této Valné hromadě a to 
zastupitele p. Jiřího Mlejnka.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel  
 
Usnesení 2/5/2021 
ZO schválilo delegáta pro zastupování na Valné hromadě firmy Vodovody a 
kanalizace Chrudim dne 9.6.2021, zastupitele Jiřího Mlejnka.  

 
 
6. ZO projednalo a neschválilo žádost o prodej pozemkové parcely číslo 1196/22 

v k.ú. Řepníky.  
Hlasování: 7 pro neprodávat, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 2/6/2021 
ZO neschválilo žádost o prodej pozemkové parcely číslo 1196/22 v k.ú. 
Řepníky.   
 

7. ZO projednalo a neschválilo žádost o uzavření nájemní smlouvy na hrob číslo 
III/15 na hřbitově v Řepníkách. Zastupitelé se jednoznačně shodli nechat 
nájemní smlouvu stávajícímu nájemci.  
Hlasování: 7 pro neschválení, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 2/7/2021 
ZO neschválilo žádost o uzavření nájemní smlouvy na hrob číslo III/15 na 
hřbitově v Řepníkách.  

 
 
 
 
 



 
8.  Ostatní:  

- Sčítání zvěře – dne 27.2.2021 
- Vývoz papíru - frekvence 
- Čističky odpadních vod - informace 
- Vítání občánků 
- Obecní cesta 
- Sčítání občanů a domů začíná od 27.3.2021 
- Vývozy odpadních vod – organizace 
- Stížnost – nebezpečné nádoby  

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


