
Zápis č. 8/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 23. srpna 2021 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

Omluveni: 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. Žádost o odkup pozemkové parcely 
2. Odložená žádost o odkup části pozemkové parcely 
3. Vývoz na rokel - skládku 
4. Mobilní protipovodňové stěny 
5. Pálení odpadu v obci 
6. Oznámení o znovunabyté pozemkové parcele 
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 prodej pozemkové parcely č. 47 v k.ú. Řepníky. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 8/1/2021 
ZO schválilo prodej pozemkové parcely č. 47 v k.ú. Řepníky. 
 
 

2. ZO projednalo a neschválilo odloženou žádost o odkup části pozemkové 
parcely 1196/21 v k. ú. Řepníky (příjezdová cesta k nemovitosti). 
Hlasování: 0 pro, 5 proti prodeji, 1 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 8/2/2021 
ZO neschválilo odloženou žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 
1196/21 v k.ú. Řepníky (příjezdová cesta k nemovitosti). 
 

 
3. ZO projednalo možnosti dalších vývozů suti na rokel – skládku a rozhodlo 

ponechat ji pouze pro nejnutnější potřeby místních občanů. Rekultivace 
skládky je v procesu přípravy. 
 
 

4. ZO projednalo další protipovodňové opatření v obci a to mobilní 
protipovodňové stěny pro nejohroženější nemovitosti v obci.  
 

 
5. ZO projednalo pálení odpadu (větví, listí, atd…) v obci i na soukromých 

pozemcích občanů. Hlavně víkendové pálení obtěžuje některé občany, kteří si 
stěžovali na zápach kouře. Prosíme občany, aby byli k sobě ohleduplní a 
vzájemně se domluvili.  
 

 
6. ZO projednalo a oznámilo znovunabytí pozemkové parcely číslo 1300 a 1304 

v k.ú. Řepníky.  
   

7. Ostatní:  
- Rozloučení s prázdninami 4.9.2021, organizační pokyny 
- Pokácení suché a nebezpečné břízy v našem katastru  
- Připomínky Popovec 

 
 

 
 

 
 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Baťová 

starostka                 místostarostka 


