
Zápis č. 1/2023 

 

 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 18.ledna 2023 v 17:00 hod 

na Obecním úřadě na Řepníkách. 

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

 

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 2023: 

Program: 
 

1. Zrušení JSDHO Pěšice a Popovec 
2. Pasport komunikací 
3. Uzavření rámcové smlouvy  
4. Informace o DČOV 
5. Revitalizace zeleně v nezastavěných částech obcí 
6. Ostatní  

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

 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

 

1. ZO projednalo a schválilo zrušení výjezdových jednotek sboru dobrovolných 
hasičů na Pěšicích (531418) a na Popovci (531417). Požární ochranu bude 
zabezpečovat v našich obcích JSDHO Řepníky (531 226). 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Usnesení 1/1/2023 
           ZO projednalo a schválilo zrušení výjezdových jednotek sboru dobrovolných  
           hasičů na Pěšicích (531418) a na Popovci (531417). Požární ochranu bude  
           zabezpečovat v našich obcích JSDHO Řepníky (531 226). 
 

 
2. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování 

pasportu z prostředků Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce souhlasí se 
zahájením procesu tvorby pasportu komunikací a dále souhlasí se 
spolufinancováním projektu.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 



 
Usnesení 1/2/2023 
ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování pasportu 
z prostředků Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením 
procesu tvorby pasportu komunikací a dále souhlasí se spolufinancováním 
projektu. 
 

3. ZO projednalo a pověřuje starostku Romanu Němcovou k uzavření Rámcové 
smlouvy se společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a k nakládání 
s finančními prostředky ve výši 5 000 000,- Kč.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 1/3/2023 
ZO pověřilo starostku Romanu Němcovou k uzavření Rámcové smlouvy se 
společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a k nakládání s finančními 
prostředky ve výši 5 000 000,- Kč. 
 

4. ZO projednalo nové informace týkající se domovních čistíren odpadních vod a 
zahájilo vypracování studie pro změnu PRVKÚKu a podklad pro dotační výzvu 
– podpora domovních ČOV. 
 
 

5. ZO projednalo návrhy na revitalizaci veřejné zeleně v nezastavěných částech 
našich obcí.  

 
 

6. Ostatní:  
 

- Tříkrálová sbírka 2023 - v našich obcích vybráno celkem 10 878,- Kč 
 
- projednání + náprava a další postup opravy lesní cesty v Pěšicích 
 
- jubilea v obcích (dárkové balíčky x dárkový poukaz) 

 
- veřejné akce – obecní společenský ples 25.2.2023 
 
- úprava – zastřihnutí tújí u hřbitova, špatná rozhledová pole při vjezdu na 
komunikaci 
 
- SDH – nové dopravní vozidlo, záměr je registrován v programovém 

dotačním rámci 
 

 
 
Romana Němcová, DiS.     Zdeňka Stratílková 

starostka                 místostarostka 


