
Zápis č. 12/21 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 15. prosince 2021 

v 17:30 hod na Obecním úřadě v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Němcová, Stratílková, Zajíc, Hašek 

Omluveni: Ptáček, Mlejnek 

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání zastupitelstva 
obce je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Karel Hašek a pan 
Radek Zajíc 
 
Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2021: 

Program: 
 

1. Nová Obecně závazná vyhláška č.2/2021 
2. Zvýšení sazby na hodinu v dohodě o provedení práce 
3. Rozpočet obce na rok 2022 
4. Jednota žádost o příspěvek na rok 2022 
5. Rozpis hospodaření obce a školy za rok 2021 
6. Výběrové řízení nedotační část – oznámení  
7. Oslovení firem na dotační část – Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky 
8. Zadávací dokumentace pro dotační část 
9. Změny v rozpočtu pro rok 2021 
10. Komise pro otevírání obálek 
11. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
12. Zvýšení ceny na nákup balíčků pro významná jubilea v obcích 
13. 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 Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č.2/2021 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 12/1/2021 

     ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 2/2021 o místním     
     poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 
2. ZO projednalo a schválilo zvýšení sazby na hodinu v dohodě o provedení 

práce na práce v lese z 350 Kč/hod na 450 Kč/hod.  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 



 
 Usnesení 12/2/2021 

      ZO schválilo zvýšení sazby na hodinu v dohodě o provedení práce na práce                                                            
v lese z 350 Kč/hod na 450 Kč/hod. 

 
3. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2022 a to ve výši 7 955 000,- 

Kč příjmy a výdaje ve výši 9 705 000,- Kč. Rozpočet je nevyrovnaný, schodek 
bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 Usnesení 12/3/2021 

      ZO schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2022 a to ve výši 7 955 000,- 
      Kč příjmy a výdaje ve výši 9 705 000,- Kč. 
 
4. ZO projednalo a schválilo žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku 

z rozpočtu obce za rok 2021 pro Jednotu, spotřební družstvo, Hlinsko 
v Čechách ve výši 40 tisíc korun. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 12/4/2021 

     ZO schválilo žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce za  
     rok 2021 pro Jednotu, spotřební družstvo, Hlinsko v Čechách ve výši 40 tisíc 
     korun. 

 
5. ZO projednalo hospodaření obce, ZŠ a MŠ za uplynulé období roku 2021. 
 
6. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy pošty“ – 

nedotační část, které prováděla externí firma. S nejnižší nabídnutou částkou 
746 702,96,- Kč (včetně DPH) zvítězila firma S-Stavitelství s.r.o.  

 
7. ZO projednalo firmy, které chce oslovit na stavební práce v dotační části 

projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky“.   
 

8.  ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci (včetně příloh) k otevřené 
výzvě výběrového řízení pro akci: „Vybudování odborné učebny v ZŠ 
Řepníky“ 

            Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 12/5/2021 
ZO schválilo zadávací dokumentaci (včetně příloh) k otevřené výzvě 
výběrového řízení pro akci: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky“. 
 

9. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření číslo 1-7, týkající se změn 
v rozpočtu během roku 2021. 

            Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 12/6/2021 
ZO schválilo rozpočtová opatření číslo 1-7, týkající se změn v rozpočtu 
během roku 2021. 
 



 
 

 
10.  ZO jmenovalo a schválilo komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro 

výběrové řízení dotační část. Členové komise jsou: Romana Němcová, 
Zdeňka Stratílková, Ing. Adéla Kytlicová. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 12/7/2021 
ZO schválilo komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro výběrové řízení 
dotační část. Členové komise jsou: Romana Němcová, Zdeňka Stratílková, 
Ing. Adéla Kytlicová. 

 
11. ZO jmenovalo a schválilo komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro 

výběrové řízení dotační část. Členové komise jsou: Zdeňka Stratílková, 
Radek Zajíc, Karel Hašek, Ing. Adéla Kytlicová, Ing. Pavel Král.  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Usnesení 12/8/2021 
ZO schválilo komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení 
dotační část. Členové komise jsou: Zdeňka Stratílková, Radek Zajíc, Karel 
Hašek, Ing. Adéla Kytlicová, Ing. Pavel Král. 
 

12. ZO projednalo a schválilo zvýšení ceny na nákup balíčků pro významná 
jubilea v našich obcích, z 300,-  Kč na 400,- Kč za balíček.  

            Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 12/9/2021 
ZO schválilo zvýšení ceny na nákup balíčků pro významná jubilea v našich 
obcích, z 300,- Kč na 400,- Kč za balíček. 

 
13. Ostatní:  

- Představení konceptu Pošta Partner 
- Informace o nájemní smlouvě s Českou Poštou 
- Stížnosti na hluk z nové bramborárny  
- Poskytnutá dotace z MZE na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve 

výši 235 094,30,- Kč 
 

 
 

 
 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 

 


