
Zápis č. 4/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 28. dubna 2021 v 17:00 

hod na Obecním úřadě na Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Němcová, Baťová, Ptáček, Zajíc, Mlejnek, Hašek 

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání 
zastupitelstva obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Karel 
Hašek a pan Pavel Ptáček 
 
Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2021: 

Program: 
 

1. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 
2. Požadavky ZŠ a MŠ Řepníky 
3. Projektový záměr  
4. Pronájem nebytových prostor Pěšice 
5. Jednorázový příspěvek na vývoz odpadní vody - bytovky 
6. Jednota Hlinsko, žádost o finanční příspěvek  
7. Informační panely + třídící koše na odpad 
8. Příspěvek ze státního rozpočtu – Covid-19 
9. Dotace od Pardubického kraje  
10. Ostatní  

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

 Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 
1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Řepníky č. 

1/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Řepníky č. 1/2011 
– Řád veřejného pohřebiště. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/1/2021 

     ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Řepníky č. 1/2021, kterou se    
     zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Řepníky č. 1/2011 – Řád veřejného  

           pohřebiště. 
 

 
2. ZO projednalo a schválilo požadavky Základní školy Řepníky o výmalbě 

tělocvičny a další části prostor a požadavek Mateřské školy Řepníky o nákupu 
květin.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel  



 
Usnesení 4/2/2021 

     ZO schválilo požadavky Základní školy Řepníky o výmalbě tělocvičny a další   
     části prostor a požadavek Mateřské školy Řepníky o nákupu květin.  
.  
 
3. ZO projednalo a schválilo podání investičního záměru s názvem: Vybudování 

odborné učebny v ZŠ Řepníky do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
II v ORP Chrudim. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 4/3/2021 

     ZO schválilo podání investičního záměru s názvem: Vybudování odborné   
           učebny v ZŠ Řepníky do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v ORP  
           Chrudim. 

 
 

4. ZO projednalo a schválilo pronájem nebytových prostor v objektu bez čp. na 
stavební parcele č. 58 v k.ú. Pěšice, za účelem chladícího boxu Mysliveckému 
spolku Háj Řepníky z.s. Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 24 měsíců a 
nájemné 1 Kč + správa a údržba prostor. 

           Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 4/4/2021 
ZO schválilo pronájem nebytových prostor v objektu bez čp. na stavební 
parcele č. 58 v k.ú. Pěšice, za účelem chladícího boxu Mysliveckému spolku 
Háj Řepníky z.s. Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 24 měsíců a nájemné 
1 Kč + správa a údržba prostor. 

 
 

5. ZO projednalo a schválilo jednorázový příspěvek na odvoz odpadní vody ve 
výši 500 Kč pro každou bytovou jednotku, která se nachází v bytovce čp. 78 a 
čp. 99 v Řepníkách.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 4/5/2021 

     ZO schválilo jednorázový příspěvek na odvoz odpadní vody ve výši 500 Kč pro  
     každou bytovou jednotku, která se nachází v bytovce čp. 78 a čp. 99  
     v Řepníkách.  

 
 
6. ZO projednalo žádost od Jednoty Hlinsko o finanční příspěvek na provoz 

prodejny v Řepníkách ve výši 40 000 Kč. Žádost je odložena po předložení 
výsledků na podzim roku 2021. 

 
 

7. ZO projednalo a schválilo nákup informačních panelů k památkám obcí a koše 
na třídění odpadu. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 



Usnesení 4/6/2021 
     ZO schválilo nákup informačních panelů k památkám obcí a koše na třídění  
     odpadu. 
 
 
8. ZO projednalo obdržený příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění   
     negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického  
     kraje ve výši 17 081,68 Kč. 
 
 
9. ZO projednalo obdrženou dotaci z Pardubického kraje ve výši 110 000 Kč na  
     akci: „Úprava prostranství před Kulturním domem v Řepníkách“.  

 
 
 

10. Ostatní:  
- Putovní kino 
- Kašna Popovec – pro Hasiče jako požární nádrž 
- Požadavky Pěšice (oprava dětského hřiště, sezení k rybníčku) 
- Požadavky Popovec (oprava plotu u hřiště, oplocenka + ovce,   
                    nákup spotřebního materiálu) 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


