
Zápis č. 10/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 25.října 2021 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

 

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. Smlouva o poskytnutí dotace z Pardubického kraje 
2. Žádost o prodej pozemkové parcely 
3. Žádost o finanční příspěvek 
4. Odpadové hospodářství obce, shrnutí za rok 2020, nová vyhláška 
5. Vzdání se mandátu člena zastupitele 
6. Doplnění a oprava projektové dokumentace 
7. Žádost o dotaci Jednota, spotřební družstvo Hlinsko 
8. Dohoda o provedení práce 
9. Žádost o pronájem hospody v Kulturním domě 
10. 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 od Pardubického kraje 

na projektovou dokumentaci pro akci „Revitalizace prostoru před Kulturním 
domem“ na částku ve výši 200 000,- Kč. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 10/1/2021 
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na 
projektovou dokumentaci pro akci „Revitalizace prostoru před Kulturním 
domem“ na částku ve výši 200 000,- Kč. 
 
 

2. ZO projednalo a neschválilo žádost o prodej pozemkové parcely číslo 47 v k. 
ú. Řepníky. 
Hlasování: 6 pro neschválení, 0 proti, 0 se zdržel 



Usnesení 10/2/2021 
ZO neschválilo žádost o prodej pozemkové parcely číslo 47 v k. ú. Řepníky. 
 

 
3. ZO projednalo a schválilo žádost od HC Řepníky na finanční příspěvek na 

provoz a pronájem ledové plochy ve výši 5000,- Kč.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 10/3/2021 
ZO schválilo žádost od HC Řepníky na finanční příspěvek na provoz a 
pronájem ledové plochy ve výši 5000,- Kč. 
 

4. ZO projednalo aktuální odpadové hospodářství obce, probralo navrhované 
změny v organizaci a možné navýšení poplatku za odpad. 
 

 
5. ZO informovalo o vzdání se mandátu člena zastupitele obce Řepníky pana 

Pavla Johana ke dni 13.10.2021. 
 

6. ZO projednalo další nutné změny v projektové dokumentaci pro akci 
„Revitalizace prostoru před Kulturním domem“. 
 

7. ZO projednalo žádost Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko, o možnou dotaci na 
podporu prodejny v Řepníkách. Po osobní schůzce a předložení potřebných 
informací se dohodneme na výši dotace.  
 

8. ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení práce ve výši 2000,- Kč za 
výrobky na vánoční akce.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 10/4/2021 
ZO schválilo dohodu o provedení práce ve výši 2000,- Kč za výrobky na vánoční 
akce. 
 

9. ZO projednalo žádost o pronájem hospody v Kulturním domě. 
 
 

10. Ostatní:  
- Světýlkový pochod dne 30.10.2021 
- Rozsvícení Vánočního stromu + Vánoční Jarmark 28.11.2021 
- Představení pro děti a Mikuláš 27.11.2021 v KD 
- Výběrové řízení stavební práce na poště 
- Uložení suti a stavebních materiálů na skládku – rokel, podrobnosti 
- Herní prvky na zahradu MŠ 
- Průběh stavebních prací na KD – Hromosvody 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 


