
Zápis č. 6/2021 

 

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

hod na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

Omluveni: Baťová 

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. Finanční dar pro oblast postiženou tornádem - Morava 
2. Dohoda o provedení práce 
3. Změna ceny palivového dřeva 
4. Závěrečný účet rok 2020 
5. Situační výkres – Revitalizace prostoru před KD 
6. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
7. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
8. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
9. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
10. Žádost o odkup pozemkové parcely 
11. Žádost o odkup pozemkové parcely 
12. Žádost o odkup pozemkové parcely 
13. 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 finanční dar ve výši 21 000,- Kč pro oblast 

postiženou tornádem na Moravě. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/1/2021 

           ZO schválilo finanční dar ve výši 21 000,- Kč pro oblast postiženou tornádem   
           na Moravě.  

 
 

2. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce na pomocné práce 
v místě Popovec. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdržel  



 
Usnesení 6/2/2021 

     ZO schválilo Dohodu o provedení práce na pomocné práce v místě Popovec. 
 
 
3. ZO projednalo a schválilo změny cen palivového dřeva od 1.7.2021 

následovně: v kládách – 650,- Kč/m3 a nakrácené – 900,- Kč/m3. 
     Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 6/3/2021 

           ZO schválilo změny cen palivového dřeva od 1.7.2021 následovně:  
           V kládách – 650,- Kč/m3 a nakrácené – 900,- Kč/m3. 

 
 

4. ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 
2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez 
výhrady. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31.12.2020 byla 
ztráta ve výši 6 803,43 Kč. Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a 
ZŠ a MŠ Řepníky za rok 2020, výsledek hospodaření byla ztráta ve výši 
80 519,25 Kč bude pokryta z rezervního fondu školy.  

           Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 6/4/2021 
ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2020, 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrady. 
ZO schvaluje účetní závěrku obce, ZŠ a MŠ za rok 2020 a pokrytí ztráty ve 
výši 80 519,25 Kč z rezervního fondu.  

 
 

5. ZO projednalo a schválilo situační výkres Revitalizace prostoru před Kulturním 
domem.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 6/5/2021 

     ZO schválilo situační výkres Revitalizace prostoru před Kulturním domem. 
 

 
6. ZO projednalo a schválilo prodej části pozemkové parcely číslo 1196/21 v k. ú. 

Řepníky. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

 
Usnesení 6/6/2021 
ZO schválilo prodej části pozemkové parcely číslo 1196/21 v k. ú. Řepníky dle 
vyznačeného plánku. 

 
 

7. ZO projednalo a neschválilo žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 
31/3 v k. ú. Pěšice. 
Hlasování: 0 pro, 5 proti prodeji, 1 se zdržel  
Usnesení 6/7/2021 



     ZO neschválilo žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 31/3 v k. ú.  
           Pěšice. 

 
 
8. ZO projednalo a neschválilo 1. žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 

1196/21 v k. ú. Řepníky dle plánku přiloženého. 
Hlasování: 0 pro, 6 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/8/2021 
ZO neschválilo 1. žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 1196/21 v k. 
ú. Řepníky dle plánku přiloženého. 
 

9. ZO projednalo a neschválilo 2. žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 
1196/21 v k. ú. Řepníky dle plánku na úřední desce. 
Hlasování: 0 pro, 6 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/9/2021 
ZO neschválilo 2. žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 1196/21 v k. 
ú. Řepníky dle plánku na úřední desce. 
 

10. ZO projednalo a odložilo 3. žádost o odkup pozemkové parcely číslo 1196/21 
v k. ú. Řepníky, kvůli nedostatku informací o přesné části parcely. 

 
11. ZO projednalo a odložilo žádost o odkup pozemkové parcely číslo 47 v k. ú. 

Řepníky. Hlasování nerozhodně. 
Hlasování: 2 pro, 2 proti, 2 se zdržel 
 

12. ZO projednalo a neschválilo žádost o odkup pozemkové parcely číslo  
     1196/22 v k. ú. Řepníky. 

Hlasování: 0 pro, 6 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/10/2021 
ZO neschválilo žádost o odkup pozemkové parcely číslo 1196/22 v k. ú. 
Řepníky. 

 
13. Ostatní:  

- Diakonie Broumov – sbírka pro Moravu 
- 14.7.2021 mimořádné zastupitelstvo 
- Nabídka zpracování projektu na protipovodňová opatření 
- Připomínky Popovec  
- SDH Řepníky – aktualizace seznamu jednotky a pravidelné   
                     zdravotní prohlídky 
-                    Přenosné dopravní značení 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


