
Zápis č. 5/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 31. května 2021 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

Omluveni: Baťová 

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. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
2. Přístupová cesta k nemovitosti 
3. Poskytnutá dotace z MZE 
4. Žádost o prodej části pozemkové parcely 
5. Protipovodňová opatření a návaznosti na bezpečnost obce 
6. Příspěvek k narození nového občánka 
7. 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 žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 

1196/21, k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 6 pro,0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/1/2021 
ZO schválilo žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 1196/21, k.ú. 
Řepníky. 

 
 

2. ZO projednalo úpravy a náklady na přístupovou cestu k nemovitosti čp. 100. 
 

 
3. ZO informovalo o poskytnuté dotaci z Ministerstva Zemědělství, na opravu 

památky Kříž Boží Muka na Popovci, ve výši 73 920,- Kč.  
 

 
 



4. ZO projednalo a schválilo žádost od firmy ALA, a.s. Řepníky o prodeji části 
pozemkové parcely číslo 708/24. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 5/2/2021 
ZO schválilo žádost od firmy ALA, a.s. Řepníky o prodeji části pozemkové 
parcely číslo 708/24. 
 

5. ZO projednalo za účasti statutárního zástupce firmy ALA, a.s. Řepníky 
navrhovaná protipovodňová opatření a bezpečnost obce v době přívalových 
dešťů.  

 
6. ZO projednalo a schválilo jednorázový příspěvek (dar) v hodnotě 300,- Kč 

k narození nového občánka v našich obcích Řepníky, Pěšice, Popovec. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/3/2021 
ZO schválilo jednorázový příspěvek (dar) v hodnotě 300,- Kč k narození nového 
občánka v našich obcích Řepníky, Pěšice, Popovec. 

 
 

7.  Ostatní:  
- Hotová revize elektro v KD  
- Dětský den 26.6.2021 – organizační informace 
- Doplacení materiálu k parcele č.1300 v k.ú. Řepníky - doklady 
- Dovoz jílovité hlíny na rokel cca 60 tun 
- Žádosti, stížnosti 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


