
Zápis č. 7/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 14. července 2021 v 17:00 

hod na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

Omluveni: Baťová, Zajíc 

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. Smlouva na dotaci z Pardubického kraje 
2. Pronájem zem. stavby pro Myslivecký spolek Háj Řepníky 
3. Podání žádosti o dotaci – učebna ZŠ 
4. Odložená žádost o odkup části pozemku 
5. Odložená žádost o odkup pozemkové parcely 
6. Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro zastupitele 
7. Dohoda o provedení práce 
8. Žádost o odkup pozemkové parcely 
9. 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 Smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje 

na akci „Revitalizace prostoru před KD“ ve výši 80 000,- Kč. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 7/1/2021 
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje na akci 
„Revitalizace prostoru před KD“ ve výši 80 000,- Kč.  
 
 

2. ZO projednalo a schválilo Mysliveckému spolku Háj Řepníky pronájem 
zemědělské stavby bez čp. na parcele č. st.58 v k.ú. Pěšice od 1. 8. 2021. 
Bude sepsána smlouva o nájmu 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 



 
Usnesení 7/2/2021 
ZO schválilo Mysliveckému spolku Háj Řepníky pronájem zemědělské stavby 
bez čp. na parcele č. st.58 v k.ú. Pěšice od 1. 8. 2021. 
 

 
3. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci do Integrovaného 

regionálního operačního programu s názvem Infrastruktura pro vzdělávání V. 
pro projekt „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky“. Na projekt s názvem 
„Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky“ bude do daného dotačního titulu 
podána žádost o dotaci. Celková výše přislíbené dotace je 981 769,76 Kč.  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/3/2021 
ZO schválilo podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního 
operačního programu s názvem Infrastruktura pro vzdělávání V. pro projekt 
„Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky“. Na projekt s názvem 
„Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky“ bude do daného dotačního titulu 
podána žádost o dotaci. Celková výše přislíbené dotace je 981 769,76 Kč. 
 
 

4. ZO projednalo a opět odložilo doplněnou žádost o odkup části pozemkové 
parcely č. 1196/21 v k.ú. Řepníky. Zastupitelstvo se dostaví na osobní 
prohlídku dané části pozemku.   
 

 
5. ZO projednalo a schválilo odloženou žádost o odkup pozemkové parcely číslo 

47 v k. ú. Řepníky. Dle oboustranně potvrzených požadavků. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/4/2021 
ZO schválilo odloženou žádost o odkup pozemkové parcely číslo 47 v k.ú. 
Řepníky. Dle oboustranně potvrzených požadavků.  

 
 

6. Zastupitelé byli seznámeni s novou směrnicí pro nakládání s osobními údaji pro 
obec a poté ji schválili. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/5/2021 
ZO schválilo Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec. 

 
 

7. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce pro brigádníka na údržbu 
obce.  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/6/2021 
ZO schválilo Dohodu o provedení práce pro brigádníka na údržbu obce. 
 



8. ZO projednalo a neschválilo 2. žádost o odkup pozemkové parcely číslo 47 
v k.ú. Řepníky.  
Hlasování: 5 pro neschválení, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/7/2021 
ZO neschválilo 2. žádost o odkup pozemkové parcely číslo 47 v k. ú. Řepníky.  

 
 

9.  Ostatní:  
- Výběr varianty mříže pro odtok dešťové vody kolem KD 
- Hasiči pomoc s úklidem na dětském hřišti po povodni 
- Ochrana požární nádrže před povodněmi 
- Rozloučení s prázdninami 
- Odpadové hospodářství, černé skládky 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


