
Zápis č. 7/2022 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 25. července 2022 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 Pavel Ptáček a Jiří 
Mlejnek 
 
Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022: 

Program: 
 

1. Obecně závazná vyhláška  
2. Žádost o finanční dar 
3. Žádost o finanční dar 
4. Žádost o finanční dar 
5. Dohoda o provedení práce  
6. Uzavírání dohod  
7. Dodávka schodolezu do ZŠ Řepníky – zadávací dokumentace 
8. Komise k otevírání nabídek 
9. Komise k posouzení a hodnocení nabídek 
10. Výběr dodavatele schodolezu 
11. Pověření k podpisu smlouvy 
12. 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 Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 

1/2022, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci Řepníky a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/1/2022 
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 1/2022 , kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Řepníky a 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 
  
 



2. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční dar ve výši 15 000,- Kč spolku 
Děti z Teepee – lesní školka.  
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 7/2/2022 
ZO neschválilo žádost o finanční dar ve výši 15 000,- Kč spolku Děti z Teepee 
– lesní školka. 
 

 
3. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční dar ve výši 3 000,- Kč od 

společnosti Linka bezpečí.   
           Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 7/3/2022 
ZO neschválilo žádost o finanční dar ve výši 3 000,- Kč od společnosti Linka 
bezpečí. 
 

 
4. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční dar ve výši 5 000,- Kč od Oblastní 

charity Nové Hrady. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/4/2022 
ZO schválilo žádost o finanční dar ve výši 5 000,- Kč od Oblastní charity Nové 
Hrady. 
 

5. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce na pomocné práce 
technického pracovníka v obci, za 150 Kč/hod. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 7/5/2022 
ZO schválilo Dohodu o provedení práce na pomocné práce technického 
pracovníka v obci, za 150 Kč/hod. 
 

6. ZO projednalo a schválilo, že zastupitelé mají v kompetenci oslovit brigádníky 
pro realizaci obecních akcí. Mohou na tyto obecní akce uzavřít dohodu o 
provedení práce bez předchozího schválení ZO.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/6/2022 
ZO schválilo, že zastupitelé mají v kompetenci oslovit brigádníky pro realizaci 
obecních akcí. Mohou na tyto obecní akce uzavřít dohodu o provedení práce 
bez předchozího schválení ZO. 

 
 

7. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci včetně jejich příloh k veřejné 
zakázce malého rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ 
Řepníky – dodávka schodolezu“.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



Usnesení 7/7/2022 
           ZO schválilo zadávací dokumentaci včetně jejich příloh k veřejné zakázce     
           malého rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky –  
           dodávka schodolezu“. 
 

8. ZO projednalo a schválilo komisi k otevírání nabídek k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka 
schodolezu“. Komise: Romana Němcová, DiS., Natálie Němečková, DiS., Ing. 
Adéla Kytlicová.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/8/2022 
ZO schválilo komisi k otevírání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
s názvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka schodolezu“. 
Komise: Romana Němcová, DiS., Natálie Němečková, DiS., Ing. Adéla 
Kytlicová.  

 
 

9. ZO projednalo a schválilo komisi k posouzení a hodnocení nabídek k veřejné 
zakázce malého rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ 
Řepníky – dodávka schodolezu“. Komise: Radek Zajíc, Ing. Karel Hašek, Ing. 
Adéla Kytlicová.   
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/9/2022 

           ZO schválilo komisi k posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce  
           malého rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky –  
           dodávka schodolezu“. Komise: Radek Zajíc, Ing. Karel Hašek, Ing. Adéla  
           Kytlicová. 
 

10. ZO projednalo a pověřuje starostku obce, aby po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek a po jednání komise k posouzení a hodnocení nabídky, rozhodla o 
výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: 
„Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka schodolezu“. ZO 
pověřuje starostku obce k podpisu dokumentu s názvem: Rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele včetně Písemného oznámení o výsledku 
výběrového řízení, u dodavatele, který bude vybrán v rámci výše uvedené 
veřejné zakázky.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/10/2022 

           ZO pověřuje starostku obce, aby po uplynutí lhůty pro podání nabídek  
           a po jednání komise k posouzení a hodnocení nabídky, rozhodla o výběru  
           nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:  
          „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka schodolezu“. ZO  
           pověřuje starostku obce k podpisu dokumentu s názvem: Rozhodnutí  
           zadavatele o výběru dodavatele včetně Písemného oznámení o výsledku  
           výběrového řízení, u dodavatele, který bude vybrán v rámci výše uvedené  
           veřejné zakázky. 
 



11. ZO projednalo a pověřuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy 
s vybraným dodavatelem u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: 
„Vybudování odborné učebny ZŠ Řepníky – dodávka schodolezu“.   

           Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 7/11/2022 
ZO pověřuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy s vybraným 
dodavatelem u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Vybudování 
odborné učebny ZŠ Řepníky – dodávka schodolezu“. 

 
 

12. Ostatní:  
- Navýšení hodnot obecních staveb pro pojištění nemovitostí pro případ 

pojistné události 
- Bambino party 20.8.2022 organizační informace 
- Brigáda v obci Řepníky – údržba zeleně a starost o požární nádrž 
- Vydláždění chodníčku na hřbitově - poptávka 
- Nové herní venkovní prvky v MŠ Řepníky – realizace první srpnový týden 

 
 

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 

 

 

 

 

 

 

Ověřili: 


