
Zápis č. 3/2022 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 21. března 2022 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

 

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 2022: 

Program: 
 

1. Žádost o finanční příspěvek Římskokatolická farnost 
2. Dodávka nových herních prvků pro MŠ Řepníky – výběr firmy 
3. Žádost o finanční dar Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka 
4. Žádost o finanční dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
5. Žádost o finanční dar Zdravotní klaun 
6. MASSKCH přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů 
7. Příspěvek na vývoz odpadní vody na rok 2022 
8. Předseda kulturní komise – výše odměny a změny v komisích 
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 finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro 

Římskokatolickou farnost Luže na opravu zvonice u kostela sv. Vavřince.  
Byla i domluvena veřejná sbírka pro podporu Římskokatolické farnosti na 
opravu zvonice. 
Hlasování: 4 pro, 2 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/1/2022 
ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro Římskokatolickou 
farnost Luže na opravu zvonice u kostela sv. Vavřince. Byla i domluvena 
veřejná sbírka pro podporu Římskokatolické farnosti na opravu zvonice. 

 
 

2. ZO vybralo a schválilo dodavatele v rámci zakázky s názvem: „Dodávka 
nových venkovních herních prvků do MŠ Řepníky“, je dodavatel Bonita Group 
Service s.r.o., 664 24  Drásov, IČ: 27738795, jehož nabídka obsahuje nejnižší 



celkovou nabídkovou cenu 285 567,74 Kč včetně DPH, z hodnocených 
nabídek. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 3/2/2022 
ZO schválilo vybraného dodavatele v rámci zakázky s názvem: „Dodávka 
nových venkovních herních prvků do MŠ Řepníky“, je dodavatel Bonita Group 
Service s.r.o., 664 24  Drásov, IČ: 27738795, jehož nabídka obsahuje nejnižší 
celkovou nabídkovou cenu 285 567,74 Kč včetně DPH, z hodnocených 
nabídek. 

 
 

3. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční dar Záchranné stanici a 
Ekocentrum Pasíčka formou malování obrázků dětmi. Za každý obdržený 
obrázek, obec zašle na Ekocentrum 50,- Kč. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/3/2022 
ZO schválilo žádost o finanční dar Záchranné stanici a Ekocentrum Pasíčka 
formou malování obrázků dětmi. Za každý obdržený obrázek, obec zašle na 
Ekocentrum 50,- Kč. 
 

 
4. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční dar Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR. 
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/4/2022 
ZO neschválilo žádost o finanční dar Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR 

 
 

5. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční dar pro společnost Zdravotní 
klaun. 
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/5/2022  
ZO neschválilo žádost o finanční dar pro společnost Zdravotní klaun. 
 

6. ZO projednalo a neschválilo přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů pro 
udržitelnou energii v pozici signatáře. 
Hlasování: 2 pro, 4 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/6/2022  
ZO neschválilo přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou 
energii v pozici signatáře. 
 
 



7. ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na vývoz odpadní vody na rok 
2022 ve výši 500,- Kč pro každou nemovitost v obcích Řepníky, Popovec, 
Pěšice. (Bytovky čp. 78 + 99 příspěvek pro každý byt) 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 3/7/2022  
ZO schválilo finanční příspěvek na vývoz odpadní vody na rok 2022 ve výši 
500,- Kč pro každou nemovitost v obcích Řepníky, Popovec, Pěšice. (Bytovky 
čp 78 + 99 příspěvek pro každý byt) 
 
 

8. ZO projednalo a schválilo výši odměny pro nového předsedu Kulturní komise p. 
Haška ve výši 1200,- Kč měsíčně a to od 21.3.2022. Nový člen Kontrolního 
výboru je Jiří Mlejnek a nový člen Komise dopravy, veřejného pořádku a styk 
s občany pro obec Popovec je Pavlína Němcová.  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 3/8/2022  
ZO schválilo výši odměny pro nového předsedu Kulturní komise p. Haška ve 
výši 1200,- Kč měsíčně a to od 21.3.2022. Nový člen Kontrolního výboru je Jiří 
Mlejnek a nový člen Komise dopravy, veřejného pořádku a styk s občany pro 
obec Popovec je Pavlína Němcová. 

 
 

9.  Ostatní:  
- Práce v lese, brigáda, nový křovinořez 
- Informace ke konání veřejných akcí – 2.4.2022 Ukliďme Česko + 30.4.2022 

pálení čarodějnic 
- Domovní čistírny odpadních vod – článek zpravodaj 
- Shrnutí sbírky materiální pro Ukrajinu 
- Nabídka Putovního letního kina 
- Keltský telegraf – vítání jara na Pokloně dne 19.3.2022 
- Zastřešení vchodu Mateřské školy  

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 


