
Zápis č. 11/2021 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 29.listopadu 2021 v 17:00 

hod na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

Omluveni: Stratílková 

 

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. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení  
2. Poplatek za odpad  
3. Žádost o finanční příspěvek 
4. Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce Řepníky 
5. Prodej brožury Malovaná cyklomapa Orlickoústecko dětem 
6. Sestavení rozpočtu na rok 2022 
7. 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 připravenou zadávací dokumentaci pro výběrové 

řízení na akci „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky - SO 02 Nedotační 
část - Stavební úpravy pošty“ 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 11/1/2021 
ZO schválilo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Vybudování 
odborné učebny v ZŠ Řepníky – SO 02 Nedotační část – Stavební úpravy 
pošty“ 
 

2. ZO projednalo a schválilo zvýšení částky poplatku za odpad ve výši 650 Kč 
z původních 500 Kč.  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 11/2/2021 
ZO schválilo zvýšení částky poplatku za odpad ve výši 650 Kč z původních 
500 Kč.  



 
 

3. ZO projednalo žádost o finanční příspěvek od Římskokatolické farnosti Luže 
ve výši 100 000,- Kč na opravu zvonice u kostela sv. Vavřince, žádost byla 
odložena. 
 

4. ZO projednalo a schválilo aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu 
obce s názvem: Strategie rozvoje Obce Řepníky 2021-2025, kde byl doplněn 
projektový záměr s názvem: Dodávka nových venkovních herních prvků do 
MŠ Řepníky. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 11/3/2021 
ZO schválilo aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce 
s názvem: Strategie rozvoje Obce Řepníky 2021-2025, kde byl doplněn 
projektový záměr s názvem: Dodávka nových venkovních herních prvků do 
MŠ Řepníky. 
 
 

5. ZO projednalo a schválilo prodej brožur malovaná cyklomapa Orlickoústecko 
dětem za 50 Kč, možné k zakoupení na OU Řepníky. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 11/4/2021 
ZO schválilo prodej brožur malovaná cyklomapa Orlickoústecko dětem za 50 
Kč, možné k zakoupení na OU Řepníky. 
 

 
6. ZO sestavilo rozpočet na rok 2022 a bude zveřejněný.  

 
 

7. Ostatní:  
 

- Poslední zastupitelstvo 15.12.2021 
- Stížnost Popovec – řidič autobusu 
- Připomínky k novým jízdním řádům 
- Průběh stavebních prací na KD - Hromosvody 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 


