
Zápis č. 10/2022 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 28.listopadu 2022 v 17:00 

hod na Obecním úřadě na Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Němcová, Stratílková, Ptáček, Zajíc, Zavoral, Burešová 

 

 

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

Program: 
 

1. Úspora el.energie veřejného osvětlení 
2. Občané – finanční podíl na domovních čističkách odpadních vod 
3. Smlouva o výpůjčce ZŠ 
4. Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 
5. Žádost o odkup části pozemkové parcely 
6. Žádost o finanční příspěvek 
7. Žádost o finanční příspěvek 
8. 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 úsporu el.energie veřejného osvětlení v našich 
obcích Řepníky, Pěšice a Popovec. Od 1.1.2023 nebude veřejné osvětlení 
svítit každý den od 23:00 – 04:00 hod. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Usnesení 10/1/2022 
ZO schválilo úsporu el.energie veřejného osvětlení v našich obcích Řepníky, 
Pěšice a Popovec. Od 1.1.2023 nebude veřejné osvětlení svítit každý den od 
23:00 – 04:00 hod. 

 
2. ZO projednalo a schválilo finanční podíl občanů na domovní čističku 

odpadních vod na nemovitost, a to ve výši 30 000,- Kč. (Zbytková cena se 
zaplatí z dotačních prostředků a finančních prostředků obce.) 



     Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
Usnesení 10/2/2022 
ZO schválilo finanční podíl občanů na domovní čističku odpadních vod na 
nemovitost, a to ve výši 30 000,- Kč. (Zbytková cena se zaplatí z dotačních 
prostředků a finančních prostředků obce.) 

 
3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce mezi obcí a ZŠ Řepníky na nově 

získaný majetek pořízený v rámci projektu: Vybudování odborné učebny v ZŠ 
Řepníky, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 10/3/2022 
ZO schválilo Smlouvu o výpůjčce mezi obcí a ZŠ Řepníky na nově získaný 
majetek pořízený v rámci projektu: Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky, 
registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614. 
 

4. ZO projednalo úpravu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. Zvýšení poplatku od 1.1.2023. 
 

5. ZO projednalo a neschválilo žádost pana Jirouta o odkup části pozemkové 
parcely číslo 1196/8 v k.ú. Řepníky. 
Hlasování: 0 pro, 6 proti prodeji, 0 se zdržel 
 
Usnesení 10/4/2022 
ZO neschválilo žádost pana Jirouta o odkup části pozemkové parcely číslo 
1196/8 v k.ú. Řepníky. 
 

6. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek od Jednoty, spotřební 
družstvo Hlinsko na podporu provozu prodejny v Řepníkách na částku 40 000,- 
Kč. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 10/5/2022 
ZO schválilo žádost o finanční příspěvek od Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko 
na podporu provozu prodejny v Řepníkách na částku 40 000,- Kč. 
 

7. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční příspěvek od spolku HC Řepníky 
na pronájem ledové plochy na zimním stadionu ve Skutči na částku 5800,- Kč. 
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 10/6/2022 
ZO neschválilo žádost o finanční příspěvek od spolku HC Řepníky na pronájem 
ledové plochy na zimním stadionu ve Skutči na částku 5800,- Kč. 

 
8. Ostatní:  

- Rezignace ředitelky ZŠ Mgr. Marie Beranové k 31.7.2023 
- Obchůzka čertů a Mikuláše 5.12., posezení s důchodci 14.12. – 

organizační informace 



- Návrhy na vzhled/velikost technického zázemí a sklad na obecním 
pozemku 

- SDH Řepníky – žádost o pořízení automobilu z finančních prostředků 
dotací IROP 

- Prezidentské volby ve dnech 13.-14.ledna a druhé kolo 27.-28.ledna 2023 
- Kanalizační výpusť na pozemkové parcele číslo 45 v k.ú. Řepníky 
- Žádost o zpevnění obecní cesty a plochy– pozemková parcela číslo 

1196/21 v k. ú. Řepníky – bude řešeno na jaře 2023 
- Žádost paní o divadelní představení nebo zájezd pro občany  

 
 

 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 


