
Zápis č. 9/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 20.září 2021 v 17:00 hod na 

Obecním úřadě na Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Němcová, Stratílková, Ptáček, Mlejnek, Zajíc 

Omluveni: Hašek, Johan 

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

Program: 
 

1. Zrušení usnesení – nedodržená dohoda 
2. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ 
3. Úpravy v projektové dokumentaci prostor před KD 
4. Projekt malovaná cyklomapa  
5. Žádost o odsouhlasení katastrálních hranic  
6. Ostatní 

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

 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 
1. ZO projednalo a schválilo zrušení usnesení číslo 8/1/2021 pro nedodržení 

dohody mezi obcí a paní, usnesení je nahrazeno tímto novým usnesením. ZO 
schválilo neprodávat pozemkovou parcelu číslo 47 v k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 9/1/2021 
ZO schválilo zrušení usnesení číslo 8/1/2021 pro nedodržení dohody mezi 
obcí a paní, schválilo neprodávat pozemkovou parcelu číslo 47 v k.ú. Řepníky. 
 
 

2. ZO projednalo a schválilo udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ  
na 25 dětí. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 9/2/2021 
ZO schválilo udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ na 25 dětí. 
 

 



3. ZO projednalo drobné změny v projektové dokumentaci Revitalizace prostoru 
před Kulturním domem.  
 

4. ZO projednalo projekt malovaná cyklomapa Orlickoústecko dětem, 
odsouhlasilo tiskové náhledy a mapa bude umístěna na Pokloně.    
 

 
5. ZO projednalo žádost o odsouhlasení katastrálních hranic s pozemkovou 

parcelou číslo 101 v k.ú. Řepníky.  
 
 

6. Ostatní:  
- Předběžné oslovení řemeslníků na stavební práce na poště  
- Dořešení montážních prací na požární nádrži 
- Plánované zemní práce okolo KD, uložení bleskosvodu říjen 2021 
- Křížek Popovec - jak pokračují restaurátorské práce 
- Den otevřených dveří ALA 
- Cvičení s Markétou 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 


