
Zápis č. 5/2022 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 23. května 2022 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Němcová, Stratílková, Hašek, Mlejnek 

Omluveni: Ptáček, Zajíc 

 

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání zastupitelstva 
obce je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Karel Hašek a Jiří 
Mlejnek 
 
Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022: 

Program: 
 

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
2. Dohoda o výsadbě stromů 
3. Smlouva o poskytnutí dotace z POV Pardubický kraj 
4. Žádost o odkup části pozemkové parcely  
5. Žádost o povolení výjimek ZŠ a MŠ Řepníky  
6. Ostatní  

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

 Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 
1. ZO projednalo a schválilo pověření starostky obce k podpisu Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem – První Vysokomýtská stavební 
společnost s.r.o., se sídlem Hradecká 364, Pražské Předměstí, 566 01  
Vysoké Mýto, IČ: 15029956 v rámci veřejné zakázky s názvem „Vybudování 
odborné učebny v ZŠ Řepníky“, registrační číslo projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/1/2022 
ZO schválilo pověření starostky obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo s vybraným dodavatelem – První Vysokomýtská stavební společnost 
s.r.o., se sídlem Hradecká 364, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 
15029956 v rámci veřejné zakázky s názvem „Vybudování odborné učebny 
v ZŠ Řepníky“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614. 
  
 

 



 
2. ZO projednalo a schválilo uzavření Dohody o výsadbě stromů a podání 

žádosti o podporu z dotační výzvy 04/2021 NPŽP „Výsadba stromů – 
individuální projekty“ se společností Natura verde s.r.o., a podání žádosti o 
dotaci v rámci uvedené výzvy. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 5/2/2022 
ZO schválilo uzavření Dohody o výsadbě stromů a podání žádosti o podporu 
z dotační výzvy 04/2021 NPŽP „Výsadba stromů – individuální projekty“ se 
společností Natura verde s.r.o., a podání žádosti o dotaci v rámci uvedené 
výzvy. 
 

 
3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova z Pardubického kraje na částku 50 000,- Kč na podporu provozu 
prodejny v Řepníkách.  

           Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/3/2022 
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
z Pardubického kraje na částku 50 000,- Kč na podporu provozu prodejny 
v Řepníkách. 
 

 
4. ZO projednalo a neschválilo žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 

1196/8 v k.ú. Řepníky.   
Hlasování: 0 pro, 4 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/4/2022 
ZO neschválilo žádost pana J. Syrového o odkup části pozemkové parcely číslo 
1196/8 v k.ú. Řepníky.   
 

5. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky pro ZŠ Řepníky 
z nejnižšího počtu žáků. V ZŠ bude pravděpodobně ve školním roce 2022/2023 
žáků 23. Dále schválilo žádost o povolení výjimky pro MŠ Řepníky z nejvyššího 
počtu dětí v MŠ. Je zapsáno 25 dětí pro školní rok 2022/2023. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 5/5/2022 
ZO schválilo žádost o povolení výjimky pro ZŠ Řepníky z nejnižšího počtu žáků. 
V ZŠ bude pravděpodobně ve školním roce 2022/2023 žáků 23. Dále schválilo 
žádost o povolení výjimky pro MŠ Řepníky z nejvyššího počtu dětí v MŠ. Je 
zapsáno 25 dětí pro školní rok 2022/2023. 
 

 
 
 

 
 



 
 

6.  Ostatní:  
- Informace ke konání veřejných akcí - vystoupení pro děti dne 20.8.2022 – 

Bambino Party 
- Varianty autobusových čekáren do našich obcí Řepníky a Pěšice 
- Valná hromada VaK Chrudim dne 14.6.2022 
- Úprava vyhlášky o volném pohybu psů 
- Veřejné osvětlení Popovec 
- Výběr sezení k rybníčku Pěšice  
- Dotace pro hasiče od MASSKCH 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 


