
Zápis č. 3/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 29. 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. Podíl obce na vývozech odpadních vod občanů 
2. Výběrové řízení kompostéry 
3. Nabídka firmy MCO SECURITY s.r.o.  
4. Žádost o odkup pozemkové parcely 
5. Nový hospodář pro obecní lesy 
6. Žádost o finanční podporu Linka bezpečí 
7. Výběrové řízení oprava nádrže 
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 jednorázový příspěvek na odvoz odpadní vody pro 

každou nemovitost – občané s trvalým pobytem Řepníky, Popovec, Pěšice 
(vyjma chalupářů) ve výši 500 kč na rok 2021. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/1/2021 
ZO schválilo jednorázový příspěvek na odvoz odpadní vody pro každou 
nemovitost – občané s trvalým pobytem Řepníky, Popovec, Pěšice (vyjma 
chalupářů) ve výši 500 kč na rok 2021. 
 
 

2. ZO projednalo a schválilo firmu TLAMKA s.r.o., Boskovice na dodávku 
kompostérů, na které jsme dostali dotaci, cena kompostérů výši 502 200,- Kč 
+ DPH 21% ve výši 105 462,- Kč.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 



Usnesení 3/2/2021 
ZO schválilo firmu TLAMKA s.r.o., Boskovice na dodávku kompostérů, na 
které jsme dostali dotaci, cena kompostérů výši 502 200,- Kč + DPH 21% ve 
výši 105 462,- Kč.  
 

 
3. ZO projednalo a neschválilo nabídku firmy MCO SECURITY s.r.o., Vamberk 

na ostrahu objektů (obce) a osob. 
Hlasování: 7 pro neschválení, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/3/2021 
ZO neschválilo nabídku firmy MCO SECURITY s.r.o., Vamberk na ostrahu 
objektů (obce) a osob. 
 

 
4. ZO projednalo a neschválilo žádost o prodej pozemkové parcely číslo 599/1 a 

část pozemkové parcely číslo 598/3 v k.ú. Řepníky.  
Hlasování: 7 pro neschválení, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/4/2021 
ZO neschválilo žádost o prodej pozemkové parcely číslo 599/1 a část 
pozemkové parcely číslo 598/3 v k.ú. Řepníky. 

 
5. ZO projednalo a schválilo výměnu státního hospodáře o obecní lesy za nového 

soukromého hospodáře p. Aleše Erbera. 
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/5/2021 
ZO schválilo výměnu státního hospodáře o obecní lesy za nového soukromého 
hospodáře p. Aleše Erbera 
 

 
6. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro Linku 

bezpečí, z.s. 
Hlasování: 7 pro neschválení, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/6/2021 
ZO neschválilo žádost o finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. 
   

7. ZO projednalo a schválilo firmu LEŇO stabil Czech s.r.o., Ostrava na opravu a 
vyfóliování požární nádrže, cena nabídky je 467 695,- Kč + 21 % DPH. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/7/2021 
ZO schválilo firmu LEŇO stabil Czech s.r.o., Ostrava na opravu a vyfóliování 
požární nádrže, cena nabídky je 467 695,- Kč + 21 % DPH. 

 
 
 
 



 
8.  Ostatní:  

- Projekt Malovaná cyklomapa 
- Nabídka štěpkovače pro obec 
- Náhrada za rokel, alternativy kam vozit suť 
- Doplacení materiálu k parcele č.1300 v k.ú. Řepníky  
- Oplocení pozemků 
- Nabídka Zahradnictví Dašice o rozvozu sazenic 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


