
Zápis č. 6/2022 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 15. června 2022 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

Omluveni: Hašek 

 

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

Program: 
 

1. Žádost o odkup pozemku 
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
3. Výběr dodavatele k opravě průjezdu KD 
4. Věcné břemeno ČEZ Distribuce, a.s. 
5. Návrh výsadby stromů 
6. Závěrečný účet za rok 2021 
7. Výběr dodavatele nábytku 
8. Pověření k podpisu Kupní smlouvy 
9. Svoz plastu a papíru dům od domu 
10. 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 žádost o odkup pozemkové parcely číslo 272/4 

v k.ú. Pěšice. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/1/2022 
ZO schválilo žádost o odkup pozemkové parcely číslo 272/4 v k.ú. Pěšice. 
  
 

2. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor s Českou poštou, s.p.  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 6/2/2022 



ZO schválilo Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Českou 
poštou, s.p.  
 

 
3. ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele k opravě a vydláždění průjezdu 

KD Řepníky. Cenová nabídka od firmy STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 
54  Luže, IČ: 03564240 ve výši 326 400,- Kč bez DPH byla nejnižší. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podepsání objednávky.  

           Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/3/2022 
ZO schválilo výběr dodavatele k opravě a vydláždění průjezdu KD Řepníky. 
Cenová nabídka od firmy STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54  Luže, IČ: 
03564240 ve výši 326 400,- Kč bez DPH byla nejnižší. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku obce k podepsání objednávky. 
 

 
4. ZO projednalo a schválilo návrh firmy ČEZ Distribuce, a.s. na Smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na 
pozemkové parcele číslo 1196/8 v k.ú. Řepníky. Výkopové práce pro uložení 
nového kabelového vedení NN a umístění nového kabelového pilíře NN.  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/4/2022 
ZO schválilo návrh firmy ČEZ Distribuce, a.s. na Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemkové parcele 
číslo 1196/8 v k.ú. Řepníky. Výkopové práce pro uložení nového kabelového 
vedení NN a umístění nového kabelového pilíře NN 
 

5. ZO projednalo a schválilo návrh výsadby stromů v souladu s přílohou Dohody 
o výsadbě stromů, včetně udržitelnosti projektu a tříleté následné péče. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/5/2022 
ZO schválilo návrh výsadby stromů v souladu s přílohou Dohody o výsadbě 
stromů, včetně udržitelnosti projektu a tříleté následné péče. 
 

6. ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 
2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez 
výhrady. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31.12.2021 byla 
ztráta ve výši 5694,46,- Kč. Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a 
ZŠ a MŠ Řepníky za rok 2021, výsledek hospodaření byl zisk ve výši 12 328,12 
Kč. Bude převedený do rezervního fondu školy.  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/6/2022 
ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2021, včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zar ok 2021 bez výhrady. 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31.12.2021 byla ztráta ve výši 
5694,46,- Kč. Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce  a ZŠ a MŠ 



Řepníky za rok 2021, výsledek hospodaření byl zisk ve výši 12 328,12 Kč. Bude 
převedený do rezervního fondu školy. 
 
 
 
 

7. ZO projednalo a schválilo, že vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky 
s názvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka nábytku“, 
registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 je dodavatel 
MULTIP Moravia s.r.o., se sídlem: Palackého 1135/27, 741 01  Nový Jičín, IČ: 
16627971, který podal jako jediný nabídku v rámci výše uvedené veřejné 
zakázky. Zastupitelstvo obce Řepníky pověřuje starostku obce k podpisu 
dokumentu s názvem: Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele včetně 
Písemného oznámení o výsledku výběrového řízení.  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/7/2022 

           ZO schválilo, že vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky s názvem:    
          „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka nábytku“, registrační   
           číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 je dodavatel MULTIP      
           Moravia s.r.o., se sídlem: Palackého 1135/27, 741 01  Nový Jičín, IČ:  
           16627971, který podal jako jediný nabídku v rámci výše uvedené veřejné  
           zakázky. Zastupitelstvo obce Řepníky pověřuje starostku obce k podpisu  
           dokumentu s názvem: Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele včetně  
           Písemného oznámení o výsledku výběrového řízení. 
 

8. ZO projednalo a pověřuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy s vybraným 
dodavatelem – MULTIP Moravia s.r.o., se sídlem: Palackého 1135/27, 741 01  
Nový Jičín, IČ: 16627971, který předložil v rámci veřejné zakázky s názvem: 
„Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka nábytku“, registrační 
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 jako jediný cenovou 
nabídku, která byla posouzena jako cena v místě a čase obvyklá. Výše 
nabídkové ceny v Kč včetně DPH: 62 261,76,- Kč včetně DPH.   
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/8/2022 

           ZO schválilo a pověřuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy s vybraným    
          dodavatelem – MULTIP Moravia s.r.o., se sídlem: Palackého 1135/27, 741 01   
          Nový Jičín, IČ: 16627971, který předložil v rámci veřejné zakázky s názvem:  
         „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka nábytku“, registrační číslo  
          projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 jako jediný cenovou nabídku,  
          která byla posouzena jako cena v místě a čase obvyklá. Výše nabídkové ceny  
          v Kč včetně DPH: 62 261,76,- Kč včetně DPH. 
 
 

9. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy EKOLA České Libchavy s.r.o. na svoz 
separovaného odpadu dům od domu z 240 lt nádob (plast a papír).  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 6/9/2022 



           ZO schválilo nabídku firmy EKOLA České Libchavy s.r.o. na svoz  
           separovaného odpadu dům od domu z 240 lt nádob (plast a papír).  

 
 

 
 
 
 

10. Ostatní:  
- Informace ke konání veřejných akcí – Dětský den 16.7.2022 – Piráti 
- Revize hromosvodů na KD  
- Zrušení žádosti o odkup pozemkové parcely číslo 49 v k.ú. Řepníky 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 


