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25. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu č.19/2010 o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště TJ Řepiště ve výši 
30 000,- Kč na údržbu sportovišť a příslušenství TJ Řepiště.

26. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu č.180/600/2010 
k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce Řepiště se 
společností TS a.s., IČ 60793716, se sídlem tř. 17. listopadu 910, 
Frýdek - Místek.

27. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o nájmu a provozování vodního díla č. 00577031/SONP/FM/V/2010/
D1 mezi obcí Řepiště a Severomoravskými vodovody a kanaliza-
cemi Ostrava a.s., IC: 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45  
Ostrava.

28. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje úhradu prokazatelné ztráty 
za r. 2011 ve výši odborného odhadu v částce 69 500,- Kč na zá-
kladě Dodatku č. 3 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území 
obce Řepiště s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a. s..

29. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o plnění roz-
počtu a hospodaření obce k 11/2010.

30. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady obce 
R076/2010 – R094/2010 v období říjen – prosinec 2010.

31. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o dopravní 
obslužnosti obce Řepiště v r. 2011.

32. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o dotaci 
z Moravskoslezského kraje do Programu obnovy a rozvoje ven-
kova MSK 2011 na projekt „Rekonstrukce hřbitova v Řepištích“.

33. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o dotaci z Mo-
ravskoslezského kraje do Programu na podporu přípravy projektové 
dokumentace 2011 na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, I.etapa“.

34. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podporu projektu Římsko-
katolické farnosti Vratimov na nátěr exteriéru kostela sv. Michaela 
Archanděla v Řepištích.

35. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o projektu Tě-
locvična Řepiště.

36. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku 
obcí Region Slezská brána.

37. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení členského pří-
spěvku do svazku obcí Region Slezská brána ve výši 15,- Kč/oby-
vatele/rok od r. 2011. 

38. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace k projektu 
svazku obcí Region Slezská brána „Cyklostezka Ostrava-Besky-
dy, úsek Vratimov-Sviadnov“.

39. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi obce zapra-
covat do návrhu rozpočtu obce Řepiště na rok 2011 zvýšení 

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Řepiště 
konaného dne 15.12.2010 v Osvětovém domě 
v Řepištích 

14. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Ku-
bošovou, navrhovateli usnesení pana Jana Kožušníka a pana 
Rostislava Mojžíška a ověřovateli zápisu pana Jana Kukučku 
a pana Milana Laníka.

15. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program ustavu-
jícího zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru,
4. Rozpočtové provizorium na rok 2011,
5. Vyhodnocení a aktualizace strategického plánu obce Řepiště,
6. Vyhlášky č. 2/2010, č. 3/2010
7. Schválení smluv,
8. Různé,
9. Rozpočtové opatření č. 5/2010,
10. Usnesení, závěr.

16. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontrole pl-
nění usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne  
25.11.2010.

17. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontro-
le plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
1.10.2010.

18. Zastupitelstvo obce Řepiště volí členy finančního výboru: pan 
Rostislav Mojžíšek, pan Tomáš Břenek, pan Tomáš Staníček, pan 
Jaroslav Jeřábek. 

19. Zastupitelstvo obce Řepiště volí členy kontrolního výboru: pan 
Milan Laník, pan Martin Kaloč, paní Hana Sklářová a pan Pavel 
Záruba. 

20. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové provizorium 
obce na rok 2011 dle přílohy.

21. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí vyhodnocení Strate-
gického plánu obce Řepiště.

22. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá místostarostce obce paní Ja-
roslavě Bezecné připravit aktualizaci Strategického plánu obce.

23. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2010 o místních poplatcích.

24. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného práv-
ního předpisu.

ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  



47. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze Spolku 
pro obnovu venkova.

48. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o proble-
matice majetkoprávních vztahů pod místními komunikacemi a pro-
blematice odvádění dešťových vod v obci.

49. Zastupitelstvo obce Řepiště dává souhlas k bezplatnému použí-
vání znaku obce Řepiště pro Šipkový klub, Mírová 49, Řepiště, 
k reprezentaci obce a umístění na dresy členů a diplomy.

50. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace k výběro-
vému řízení na dodávky plynu a uzavření smluv o dodávce plynu 
s vítězným uchazečem od 1.1.2011.

51. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o přípravě 
rozpočtu na r. 2011 a pověřuje starostu obce zajistit včasné pro-
jednání návrhu rozpočtu v příslušných orgánech obce.

52. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce připravit návrh 
na sjednocení nájemného v obecních bytech včetně plánu rekon-
strukcí bytů.

53. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření 
číslo 5/2010 dle přílohy - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
o 1.258.000,- Kč se zvýšením rozpočtové rezervy o 1.105.000,- Kč, 
které upravuje schválený rozpočet následovně:

 Příjmy celkem       46 151 680,- Kč
 Výdaje celkem    46 151 680,- Kč.

členského přípěvku dle usnesení č. 37 a půjčku svazku obcí ve výši 
500.000,- Kč na kofinancování projektu „Cyklostezka Ostrava-
Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ v r. 2011.

40. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace k přípravě 
komplexních pozemkových úprav na k.ú. Řepiště.

41. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace k odpado-
vému hospodářství obce.

42. Zastupitelstvo obce Řepiště předběžně souhlasí se zřízením úče-
lové komunikace na pozemku obce (u Domu zahrádkářů) a pově-
řuje starostu obce vést další jednání s žadatelem o zřízení účelové 
komunikace v této záležitosti.

43. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce vést jednání 
s Římskokatolickou farností Vratimov a Biskupstvím ostravsko-
-opavským ve věci převodu pozemku parc.č. PK 369 k.ú. Řepiště 
do majetku obce Řepiště.

44. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Inspekční zprávu č.j. 
ČŠIT-2069/10-T o kontrole Základní školy a Mateřské školy Řepi-
ště, příspěvkové organizace, ze dne 9.11.2010.

45. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet zaměstnan-
ců v obecním úřadu pro r. 2011 na 11 při úvazku 10,75.

46. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o změně 
vlastníka společnosti Biocel Paskov a.s. a informace o přípravě 
investičního programu společnosti.

60. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor hospoda-
ření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Řepiště za r. 2010 a rozdělení zlepšeného hospodářského vý-
sledku příspěvkové organizace v celkové výši 412.600,57 Kč 
(376.747,87 Kč z rozpočtu zřizovatele a 35.852,70 Kč z doplňkové 
činnosti) do rezervního fondu ve výši 362.600,57 Kč a do fondu 
odměn ve výši 50 000,- Kč.

61. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu z průběžné-
ho přezkumu hospodaření obce Řepiště k 30.9.2010 provedenou 
společností OK – Audit, s.r.o..

62. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet obce Řepiště na 
rok 2011:

 Příjmy celkem       30.762.000,- Kč
 Financování                    0,- Kč
 Výdaje celkem    30.762.000,- Kč
 Saldo                      0,- Kč.
63. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou organi-

zaci obce Základní škola a Mateřská škola Řepiště neinvestiční 
příspěvek pro rok 2011 ve výši 1.899.000,- Kč.

64. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje použití nespecifikované roz-
počtové rezervy rozpočtu obce ve výši 6.136.000,- Kč na předfi-
nancování investičních projektů obce a na zajištění finančního krytí 
nových investičních projektů a žádostí o dotace na tyto projekty.

65. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtový výhled na léta 
2009-2017, aktualizovaný v r. 2011.

66. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí plánované investiční 
projekty obce v r. 2011:

- Silnice – 4 mil. Kč (předpokládáme zahájení rekonstrukce ul. Slez-
ské 3 mil. Kč, rekonstrukce odvodnění ul. Pod Lesem, přípravu 
komunikace Na Hůře). Další není dosud určeno.

- Pitná voda – příprava projektové dokumentace na vodovody Ci-
helní a paní Kaňková

- Čištění vod – projektová dokumentace pro územní řízení Kanali-
zace a ČOV 1.etapa (centrum a čistírna) 880 tis. Kč, požádáno 
o dotaci 500 tis. Kč (nerozhodnuto), v rozpočtu pouze vlastní podíl 
280 tis. Kč

- Tělocvična – uvolnění 500 tis. pozastávky na dílo
- Využití volného času dětí a mládeže – kofinancování hřiště 

u Domu zahrádkářů 450 tis. (žádost o dotaci na MMR 400 tis., cel-

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště 
konaného dne 23.2.2011 v Osvětovém domě 
v Řepištích 

54. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Ku-
bošovou, navrhovateli usnesení pana Jana Kukučku a paní Marii 
Bednářovou a ověřovateli zápisu pana Rostislava Mojžíška a pana 
Milana Laníka.

55. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 3. za-
sedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Rozbor hospodaření obce za rok 2010,
4. Rozpočet obce na rok 2011,
5. Rozpočtový výhled 2009-2017 – aktualizace,
6. Schválení smluv,
7. Různé,
8. Usnesení, závěr.

56. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontro-
le plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
15.12.2010.

57. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru 
z 16.2.2011.

58. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 119 zákona o obcích 
pověřuje finanční výbor před projednáním níže uvedených bodů 
v zastupitelstvu obce podat své stanovisko:
- rozpočtová opatření,
- prodej nemovitého majetku,
- prodej movitého majetku nad 50 000 Kč,
- odpisy pohledávek,
- žádosti o dotace z rozpočtu obce,
- závěrečný účet obce,
- audit.

59. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o hospodaře-
ní obce Řepiště v r. 2010, 

 Celkové příjmy:    42.698.671,21 Kč,
 Celkové výdaje:   33.576.606,- Kč,
 Saldo:      9.122.065,21 Kč,
 Zůstatek BÚ k 31.12.2011:  24.757.710,61 Kč.



79. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na činnost Klubu 
důchodců Řepiště z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč.

80. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar Integrovanému 
sociálnímu ústavu Komorní Lhotka na dofinancování provozních 
nákladů ve výši 40 000,- Kč na základě darovací smlouvy,

81. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí půjčky svazku 
obcí Regionu Slezská brána na spolufinancování a předfinanco-
vání projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Svia-
dnov“ v souladu se Smlouvou o partnerství ve výši 500.000,- Kč na 
základě Smlouvy o půjčce na dobu do 31.12.2013.

82. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje prodej STL plynovodní pří-
pojky v souladu s vyhlášeným záměrem č.j. R001/2011 ze dne 
7.2.2011 za cenu 52.004,- Kč společnosti SMP Net, s.r.o., na zá-
kladě kupní smlouvy.

83. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje úhradu prokazatelné ztrá-
ty za r. 2011 ve výši předběžného odborného odhadu v částce 
711.716,- Kč na základě Dodatku č.3 Ke smlouvě o závazku ve-
řejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti a organizačním zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti s dopravcem Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
a s Koordinátorem ODIS s.r.o..

84. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci na provozování spojů 
pravidelných autobusových linek ČSAD Frýdek-Místek a.s. a dvou 
linek městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku pro rok 2011 
ve výši 215.000,- Kč na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťo-
vání dopravní obslužnosti se Statutárním městem Frýdek-Místek 
a ČSAD Frýdek-Místek a. s..

85. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování studie „Rozší-
ření hřbitova a úpravy centra obce Řepiště“ za dohodnutou cenu 
60.000,- Kč vč. DPH na základě Smlouvy o dílo s Ing.arch. Kami-
lem Zezulou, IČ 12093271, Frýdek-Místek.

86. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování aktualizace 
a doplnění GISu obce za cenu 17.400,- Kč vč. DPH na základě 
Smlouvy o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., IČ 19012276, 
Ostrava.

87. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady obce 
R095/2010 – R003/2011 v období prosinec 2010 – únor 2011.

88. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 3/2002, o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 ze dne 11.6.2007.

89. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, 
o místních poplatcích ze dne 30.12.2010.

90. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku 
obcí Region Slezská brána.

91. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený rozpočet 
svazku obcí Region Slezská brána na rok 2011:

 Příjmy celkem       23.707.400,- Kč
 Financování      3.227.600,- Kč
 Výdaje celkem    26.935.000,- Kč
 Saldo                     0,- Kč.
92. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu revizní skupi-

ny o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Regionu Slez-
ská brána za rok 2010 ze dne 10.12.2010.

93. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o realizaci 
projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ 
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady se svazkem obcí Region Slezská brána.

94. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněné-
ho člena zastupitelstva ve výši: předseda výboru a komise  1.235,- 
Kč; člen výboru a komise  1.007,- Kč, člen zastupitelstva 513,- Kč, 
všechny od 1.1.2011.

kové náklady 850 tis.); Domovinka – realizace, kofinancování 15 % 
nákladů 2,386 mil. Kč, o dotaci má být  rozhodnuto v červnu 2011
- Ostatní zájmová činnost – Přeprojektování sekce B Společen-

ského centra 500 tis.; výstavba parkoviště 1,5 mil. Kč – kofi-
nancování (hledáme dotační titul)

- Bytové hospodářství – rekonstrukce jednoho bytu 250 tis. Kč
- Územní rozvoj – půjčka Regionu Slezská brána 500 tis. Kč 

na kofinancování Cyklostezky OVa-Beskydy, zahájení stavby 
květen 2011, dotace z ROP

- Veřejné osvětlení – výměna svítidel a vedení, další etapa
- Pohřebnictví – rozšíření hřbitova, studie a projektová dokumen-

tace 120 tis., 250 tis.Kč na stavbu (náklady 1 mil. Kč, rozloženo 
do 2 let, podána žádost o dotaci na 550 tis. Kč, nerozhodnuto)

- Sesuvy půdy – projektová příprava stabilizace svahu u pana 
Langera, 200 tis.

- Požární ochrana – projektová příprava (zateplení, druhá vrata 
garáž a rekonstrukce topení a nový kotel), 60 tis. Kč

- Místní správa – malování a koberce úřad 150 tis. Kč, projekto-
vá dokumentace nástavby garáže 60 tis.

- Ostatní činnosti – rezerva 6,136 mil. Kč.
67. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi předložit přehled hospoda-

ření v době rozpočtového provizoria 2011 na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce.

68. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové orga-
nizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
na podporu ekologických projektů a akcí školy ve výši 4.000,- Kč 
na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D1/2011.

69. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organi-
zaci Dům dětí a mládeže Vratimov, na organizaci dne dětí v Ře-
pištích a organizaci mistrovství ČR mažoretek ve výši 10.000,- Kč 
na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D2/2011.

70. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organi-
zaci Základní umělecká škola Vratimov, na nákup hudebních ná-
strojů ve výši 20.000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D3/2011.

71. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Českému svazu vče-
lařů, ZO Horní Datyně, na podporu včelařství v obci Řepiště ve 
výši 4.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D4/2011.

72. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Českému svazu 
včelařů, ZO Paskov, na podporu včelařství v obci Řepiště a opra-
vy včelařské chaty na ul. Cihelní ve výši 10.000,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D5/2011.

73. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Tělovýchovné jedno-
tě Řepiště na údržbu sportovišť a příslušenství ve výši 90.000,- Kč 
na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D6/2011.

74. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Tělovýchovné jed-
notě Řepiště na práci s mládeží ve výši 10.000,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D7/2011.

75. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Sboru dobrovolných 
hasičů Řepiště na práci s mládeží ve výši 10.000,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D8/2011.

76. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Clubu šipkařů Ře-
piště na zhotovení dresů ve výši 5.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D9/2011.

77. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci MUDr. Janu Šimeč-
kovi na obnovu vybavení čekárny a ordinace lékaře v budově OÚ 
Řepiště ve výši 15.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Obce Řepiště č. D10/2011.

78. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na činnost 
Svatomichaelského pěveckého sboru z rozpočtu obce ve výši 
10.000,- Kč.



Poplatek za psa
Povinnost zaplatit poplatek mají držitele psů za psy starší 

3 měsíců v termínu do 30. června 2011.
Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích č. 2/2010 jsou sazby poplatku následující: 100,- Kč 
za jednoho psa (od r. 2011 je poplatek navýšen z 80,- Kč) a 500,- Kč 

za druhého a každého dalšího téhož držitele, v obecních bytech za 
jednoho psa 800,- Kč a 1500,- Kč za druhého a každého dalšího 
téhož držitele. 

Poplatek je možno uhradit na Obecním úřadě v Řepištích nebo 
na č.ú.1682051319/0800, jako var. symbol je nutné uvést číslo po-
pisné domu.

95. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce zpracovat re-
vizi projektu Společenské centrum Řepiště – sekce B, sekce A, 
parkoviště.

Rozpočet obce 2011

Zastupitelstvo obce Řepiště na svém zasedání 23.2.2011 schváli-
lo rozpočet obce na rok 2011.

Rozpočtové příjmy celkem:         30 762 000
Daň z příjmů fyzických osob ze z.čin. a fun.pož. 2 400 000
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 300 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 200 000
Daň z příjmů právnických osob 2 500 000
Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000
Daň z přidané hodnoty 5 600 000
Poplatky za uložení odpadů 9 088 000
Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 775 000
Poplatek ze psů 32 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000
Poplatek za provozovaný VHP 40 000
Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000
Správní poplatky 50 000
Daň z nemovitostí 880 000
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 58 000
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 513 000
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 73 000
Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 382 000
Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 224 000
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 
(dobývací prostor plyn) 160 000
Pitná voda (nájem vodovodů) 20 000
První stupeň základních škol 
(odvod odpisů+odvod z inv.f.) 1 221 000
Ostatní záležitosti kultury (sportovní a kulturní komise) 50 000
Zájmová činnost v kultuře (Osvět.dům) 16 000
Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična) 444 000
Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště Rak.) 1 000
Bytové hospodářství 487 000
Nebytové hospodářství 176 000
Pohřebnictví 12 000
Územní rozvoj (vratka zalohy na pozemek 
Cykl.O-B od ČD) 150 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 110 000
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 44 000
Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče 270 000
Požární ochrana - dobrovolná část 5 000
Činnost místní správy 94 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150 000

96. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projed-
návání dokumentace EIA k záměru „Změna technologie výroby 
závodu Biocel Paskov a. s. z výroby bělené papírenské buničiny 
na výrobu bělené viskózové buničiny – produkce 300.000 t/rok“.

Rozpočtové výdaje celkem:          30 762 000

Ozdravování hosp.zvířat a spec.plod.a zvl.vet.péče 120 000
Silnice (místní komunikace, údržba, opravy) 4 815 000
Provoz veřejné silniční dopravy 
(dopravní obslužnost-autobusy) 1 000 000
Ostatní záležitosti v dopravě 15 000
Pitná voda 35 000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 
(kanalizace - PD) 300 000
Základní školy (platba za žáky mimo obec - 2. stupeň) 394 000
První stupeň základních škol (příspěvková organizace) 1 899 000
V tom neinvestiční příspěvek přísp.org. ZŠ a MŠ Řepiště 1 899 tis.Kč  
Činnosti knihovnické 312 000
Ostatní záležitosti kultury (sportovní a kulturní komise) 160 000
Činnost registrovaných církví a náb.s. 
(ochran.nátěr kostela) 50 000
Rozhlas a televize (internetová TV) 20 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 38 000
Zájmová činnost v kultuře (Osvětový dům) 233 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.(SPOZ) 132 000
Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična) 1 620 000
Ostatní tělovýchovná činnost (TJ) 100 000
Využizí volného času dětí a mládeže 
(Domovinka+hřiště u DZ) 2 958 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(Spolcentrum B+parkoviště) 2 005 000
Bytové hospodářství 471 000
Územní rozvoj (Region Slezská brána, cyklostezka O-B) 607 000
Veřejné osvětlení 550 000
Pohřebnictví (provoz hřbitova) 388 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 1 040 000
Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana (sesuvy) 200 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 115 000
Veřejně prospěšné práce (technická četa) 785 000
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžel.(SPOZ) 20 000
Domovy (domovy důchodců) 80 000
Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (rozvoz obědů) 218 000
Požární ochrana dobrovolná část 212 000
Zastupitelstva obcí 1 363 000
Činnost místní správy 1 994 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 000
Pojištění funkčně nespecifikované 50 000
Ostatní finanční operace (daň z příjmu za obec) 200 000
Finanční vypořádání min.let 6 000
Ostatní činnosti j.n. (rezerva + vratky) 6 246 000
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým 

zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze ji-
ným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno 
na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. 
března 2011. 

Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu 2010.

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a 
zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. 
Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je 
Česká pošta, s. p. 

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novi-

nek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale 
také se zkušenostmi z předchozích sčítání: 
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím sou-

visející legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na 
registrované partnerství. 

• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způ-
sobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy 
a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na 
vlastnictví ledničky, aut omobilu, chaty, televizoru ani dalších 
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá 
pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač 
a připojení k internetu. 

• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na 
internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových 
schránek. Tento způsob předávání informací patří v součas-
nosti mezi nejbezpečnější vůbec. 

• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České 
pošty. 

• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat do-
movní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. 

• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici te-
lefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se 
všemi dotazy o sčítání. 

• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. 
Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou 
vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto 
údaje užitečné a zajímavé. 

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011 
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou lin-

ku se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání 
každý den.

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do 
schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem 
vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do 
dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost na-
jde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011 
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet 

formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. 
Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a ma-
jitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška 
formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011 
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčí-

tání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti 
platné v tento rozhodný okamžik. 

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak 
ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. 
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný oka-
mžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.  

26. března 2011 
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formu-

láře. Existují tři základní cesty:
• Internet 
• Předání sčítacímu komisaři 
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011   
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – 

ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně 
předávat sčítacímu komisaři. 

20. dubna 2011 
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dis-

pozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřa-
du 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude 
také fungovat informační email info@scitani.cz.

Český červený kříž 
uděluje 

ZLATÝKŘÍŽ II. třídy 
dárcům krve, 

kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často 
i záchranu života je projevem jejich humánního 
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, 
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší spo-
lečnosti. 

S potěšením vám sdělujeme, že mezi vyzname-
nanými ZLATÝM KŘÍŽEM je paní Šárka Velčovská.

Český červený kříž v Řepištích
Usnesení z Výroční členské schůze ze dne 5.února 2011 

konané v Osvětovém domě v Řepištích: Výroční členská schů-
ze schvaluje zrušení organizace ke dni 5.2.2011
Výroční členská schůze pověřuje:
1) současný výbor k tomu, aby účelně použil hotovost v pokladně
2) předsedkyni ČČK, aby zjistila na OV ČČK ve Frýdku-Místku 

podrobnosti ukončení činnosti Místního sdružení Českého čer-
veného kříže

3) Současný výbor zajistit:
- školení dětí v základní škole v roce 2011
- zájezd v roce 2011 
- kulatá a půlkulatá výročí v roce 2011 - přání k jubileu

4) Současný výbor, aby informoval všechny členy bývalého Míst-
ního sdružení Českého červeného kříže v Řepištích dopisem 
o zániku organizace.



UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 30. - 31. 3. a 1. 4. 2011 bude z provozních 
důvodů obecní úřad uzavřen.

Děkujeme za pochopení

Poplatek za komunální odpad pro rok 2011
Na rok 2011 se poplatek za svoz komunálního odpadu nezvy-

šuje. 
Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě nebo 

převodem z účtu na účet obce u ČS a.s., č. ú. 1682051319/0800, 
do variabilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popis-
né domu / 2011 do 30. června 2011.

Poplatek za komunální odpad v Kč za rok

Objem  Frekvence obsluhy sběrných nádob
sběrné 
nádoby   1 x 14 dní     1 x 7 dní    1 x 14 dní léto    1 x 7 dní 
(litry)                1 x 7 dní zima*      zima*

  70     1179,-           2018,-         ---                 ---

110     1447,-           2471,-       2045,- 1608,-

• zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
• v lichý týden se svážejí 14- ti denní nádoby 

Na obecním úřadě jsou připraveny pytle na směsný komunál-
ní odpad pro občany, kterým občas vznikne určité množství od-
padů navíc, než s jakým počítá kapacita vaší nádoby. Pytle jsou 
označeny logem společnosti OZO, cena 1 pytle byla stanovena na 
30,- Kč.

Oznámení termínů svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu pro rok 2011

Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného od-
padu v r. 2011 proběhne v termínech: 

• pátek 8. dubna 2011 od 15.00 - 19.00 hod.,
• pátek 23. září 2011 od 15.00 - 19.00 hod.,
na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru mohou 

využít pouze občané obce Řepiště nebo vlastníci objektů na území 
obce, kteří jsou zapojení do systému nakládání s odpady. Odpady 
vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány a je 
nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou.

Nabídka na svoz odpadů ze zahrad
Záležitost nabízíme jako nadstandardní doplněk k současné-

mu systému obce, který může být zachován nadále nebo případně 
modifikován. Princip této aktivity spočívá v nabídce  poskytnout ob-
čanům speciální nádobu (hnědá plastová popelnice – komposter 
– u dna prostor pro odsazování vody, v bocích odvětrávací otvory 
proti zahnívání, pojezdová kolečka), kterou bychom obsluhovali 
v intervalu 1 x za 14 dnů v období  vegetační aktivity duben-
listopad. Cena služby (vč. DPH) je pro občany Vaší obce kalku-
lována (s ohledem na vzdálenost od kompostárny) pro nádobu 
s objemem:

120 litrů 80,- Kč/měsíc, tj. 640,- Kč/rok, resp. 8 měsíců
240 litrů 95,- Kč/měsíc, tj. 760,- Kč/rok.

S ohledem na dosavadní zkušenost a dvoutýdenní cyklus do-
poručujeme spíš nádobu větší, ale není problém v průběhu služby 
provést změnu nebo navýšení. Služba by měla nabídnout obča-
nům pohodlí a obci eventuálně pomoc s dosavadním systémem.

Zájemci o nádobu na odpad ze zahrad mohou uzavřít 
smlouvu v termínu od 14.3.-18.3.2011 na OÚ Řepiště.

Petr Chalupa, vedoucí provozovny 1 – Komunální odpady

Tříkrálová sbírka 2011
Začátkem ledna 2011 proběhla tra-

diční celorepubliková „Tříkrálová sbírka“, 
pořádaná Charitou České republiky. Vý-
těžek sbírky je určen na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, mat-

kám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především 
v regionech, kde sbírka probíhá. 

I v naší obci začátkem ledna obcházely čtyři skupinky kolední-
ků, kteří roznášeli poselství naděje a lásky pod vedením paní Ku-
kučkové Blanky, paní Uhrové Boženy, pana Václava Uhra a pana 
Chovančíka Jiřího. Do zapečetěných pokladniček se vybralo cel-
kem 29.516,-Kč. Děkujeme Vám za Váš příspěvek do pokladničky, 
který napomáhá zajistit fungování středisek, která přinášejí úlevu 
a pocit jistoty tolik potřebný lidem v našem regionu. 

Děkujeme Vám!

Záměry pro využití sbírky pro tento rok:
Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky ne-

mocné.
Na podporu  Terénní služby ZOOM – nové služby pro osoby s 

psychickým onemocněním.
Na vybudování Centra odlehčovacích služeb v Domě pokojné-

ho stáří u Panny Marie Frýdecké.

Na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje pro psy-
chicky nemocné.

Na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatel-
ské služby.

Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež – Klubu Nezbeda.

Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n.O.
Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko ve Frý-

dlantu n.O.

Jak byly využity výnosy z loňské sbírky:
Zajištění činnosti DC Maják 
     pro psychicky nemocné            125.000 Kč
Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské 
     a pečovatelské služby v domácnostech          203.527 Kč
Zajištění činnosti Poradenského centra 
     ve Frýdlantu n. O.              75.000 Kč
Zajištění provozu Klubu Nezbeda 
     pro děti a mládež            100.000 Kč
Podpora provozu Rodinného centra Kolečko 
     ve Frýdlantu n. o              50.000 Kč
Zajištění činnosti Terénní služby ZOOM            50.000 Kč
Zajištění činnosti Domu pokojného stáří 
     u Panny Marie Frýdecké            200.000 Kč
Pomoc postiženým zemětřesením na Haiti            50.000 Kč



Přehled akcí pořádaných sportovní 
a kulturní komisí v roce 2011

Březen – turnaj v badmintonu – 26.3.2011
Červen – Pohár Medarda – turnaj ve volejbale smíšených družstev 
– 4.6.2011, po skončení diskotéka
Červen – posezení u cimbálu
Červen – závod na koloběžkách – 30.6.2011
Červenec, srpen – dětský tábor
Září, říjen – divadelní představení
Říjen – drakiáda
Listopad, prosinec – taneční

Běžky nebo pěšky
Poslední den v roce jsme se rozhodli, že strávíme sportem 

a s dobrou náladou. Vydařilo se to všem, kdo přišli v pátek 
31.12.2010 ke kapličce sv. Floriána na Zemědělskou ulici, kde byl 
silvestrovský start na běžkách nebo pěšky po trase vytýčené fá-
borky. Každý účastník na startu obdržel silvestrovskou čepičku, se 
kterou měl dojít až do cíle. Pro některé to byl těžký úkol, protože 
vítr byl dost velký a také trasa vedla mnohdy pod větvemi stromů....

Nakonec se sešlo kolem 70 nadšenců, možná zvědavců,  růz-
ných věkových kategorií.Cesta vedla lesem až k „obrázku“, kde na 
účastníky čekaly další úkoly. Ale pro mnohé tím nejtěžším úkolem 
bylo dojít, doběhnout s balonkem, uvázaným kolem nohy tak, aby 
mu jej během jízdy či chůze nikdo nepropíchnul.

Jak to vše dopadlo? Výborně, téměř všichni jsme se sešli 
v Cafe Bar, a tak si zasloužili opravdu silvestrovskou odměnu, kte-
rá každého velice potěšila.

Byl to opravdu neobyčejný Silvestr a děkuji všem, kteří se zú-
častnili......

Za sportovní a kulturní komisi Marie Bednářová

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, 
Mírová 178, 739 31 Řepiště

pořádá výstavu 

RUKOPIS MISTRA SKLÁŘE - JINDŘICHA.

Výstava potrvá od 25. 3. do 3. 5. 2011. 
Zhlédnout ji můžete v půjčovní době knihovny, 

v úterý od 10-12 a od 13-17 hod. 
a v pátek od 9-12 a od 13-15,30 hod.

 
Do 18. 3. 2011 trvá výstava 

ZAPOMENUTÉ KROKY - ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY 
1975-2010

ve fotografii Vlasty Krautové.
 

Knihovna dále informuje:
V pátek 1. dubna 2011 bude z provozních důvodů 

ZAVŘENO. 
Děkuji za pochopení.

Zajíčková Marika

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V OBCI ŘEPIŠTĚ

Na základě zákona č.166/1999 Sb. v platném zněníje ma-
jitel psa povinen mít psa naočkovaného proti vzteklině. Pro 
usnadnění splnění této povinnosti proběhne hromadné oč-
kování proti vzteklině v obci Řepiště 

v sobotu 2.dubna 2011,

a to na následujících svodových místech:
u Obecního úřadu  13,00 – 13,30 hod
Rakovec   13,45 – 14,15 hod

Vakcinace se týká psů starších 3.měsíců. S ohledem na 
novelizaci zákona se  prodlužuje účinnost vakcíny na 2 roky. 
Každý chovatel je povinný při vakcinaci zajistit odbornému 
personálu potřebnou pomoc. Vakcinace je plně hrazena 
chovatelem a poplatek za naočkování jednoho zvířete činí 
220,- Kč včetně 20% DPH.

Pokud se majitel nemůže zúčastnit hromadné vakcinace 
v uvedený den, je možno provést vakcinaci na těchto praco-
vištích veterinární kliniky AlfaVet:

veterinární ošetřovna Paskov Po – Pá      14-16 hod
veterinární ošetřovna Vratimov Po,St,Pá      09-13 hod
    Út, Čt      14-18 hod
Veterinární klinika AlfaVet Po – Pá       07-19 hod
    So – Ne      13-17 hod

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISESPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISE



Ceník:                     
 pronájem půjčovné prodej

Velká tělocvična 250,- Kč/hod.
Badminton: 150,- Kč/hod./1kurt raketa/25,- Kč míček/25,- - 50,- Kč

Malá tělocvična  50,- Kč/hod.
stolní tenis:  50,- Kč/hod.  pálka/15,- Kč
  míček/5,-Kč

Venkovní hřiště    100,- Kč/hod./1 kurt
- osvětlení hřiště        30,- Kč/hod./1 kurt

Pro tělocvičnu i venkovní kurty je v ceně zahrnuto využití šaten 
se soc. zařízením (wc, sprchy).

Možnost nákupu nápojů a drobného občerstvení v recepci tě-
locvičny.

V prodeji PERMANENTKY na rok 2011:        cena – 1000,- Kč
             hodnota – 1200,- Kč  

Informace a rezervace: tel.č. 558 640 931, mob. 605 959 600 

V provozní době:  po - pá  13:00 - 22:00,  so - ne  8:00 - 20:00

Turnaj v badmintonu
Jelikož už více než půl roku se těšíme z krásné tělocvičny, kde 

probíhájí  velice často i hry v badmintonu, tak jsme se rozhodli, že 
22.ledna 2011 uspořádáme turnaj smíšených dvojic.Nakonec se 
přihlásilo 17dvojic. Hrálo se ve třech skupinách a pak nejlepší ze 
skupin mezi sebou.

Jak to vše dopadlo?
1.místo - manželé Družkovští
2.místo - Eva Pavlovičová, Dalibor Sládeček
3.místo - manželé Bezecní
Gratulujeme a těšíme se na další turnaje!!!!!   

 Majka Bednářová

„O pohár starosty“
Tak, a další ročník je šťastně za námi. A opět bez chybičky… 

Nebe bez mráčku, na startu stálo 53 závodníků, bylo připraveno 
občerstvení (vynikající zelňačka od paní Hruškové, čaj, i něco pro 
zahřátí) a všude kolem diváci a fandové s dobrou náladou a spor-
tovním nadšením. Výsledky závodu si můžete přečíst na webových 
stránkách obce www.repiste.eu.

Děkuji sportovní a kulturní komisi, jmenovitě PaedDr. Ma-
rii Bednářové, Radku Šrubařovi, Pavlu Zárubovi a Daliboru 
Musálkovi za přípravu a práci na této akci ve svém volném 
čase, po odpolednech a víkendech. V neposlední řadě pat-
ří poděkování Mgr. Zdeňku Chybovi za celkovou organizaci 
závodu. Díky těmto lidem jsme mohli prožít krásný den na 
horách.

Jaroslava Bezecná, 
místostarostka

Turnaj dvojic v badmintonu
Kdy?  26.3.2011

Kde?  Tělocvična v Řepištích

V kolik?  9.00 hodin začátek hry

Startovné: 100,- Kč za dvojici

Podmínky účasti:dvojice musí být stejného pohlaví a jeden 
z nich obyvatelem naší obce.

Přihlášky i se startovným do 22.3.2011 v tělocvičně v Řepiš-
tích!!!

Na sportovní výkony se těší 
sportovní a kulturní komise

Tělocvična Řepiště
Sport i kultura v jednom

Naše tělocvična dosáhla rozličné návštěvnosti. Ze sportovní 
činnosti ve velké tělocvičně je zájem o badminton, dále o nohejbal 
a volejbal. Na své si  přišly i ženy při cvičení zumby a aerobicu. 
Děti zde navštěvují kroužky jako jsou tenisová školička, mažoretky, 
pohybovky, gymnastika, fotbal-přípravka.

Malá tělocvična je využívána stolními tenisty, cvičením žen 
a rodičů s malými dětmi. 

Objekt  je využíván i  kulturními akcemi jako byl vánoční jarmark, 
dětský maškarní bál, obecní a hasičský ples. S velkým zájmem také 
sledujeme zkoušky symfonického orchestru Moravskoslezská Sin-
fonietta.

Další sportovní činnost:
Od března budou v provozu  venkovní  kurty s umělým povr-

chem. Hřiště se dvěma kurty je možné využívat pro tenis, volejbal, 
nohejbal nebo fotbal. Možnost pořádání turnajů.



Prázdniny v Řepištích
„Dětský tábor“ v Řepištích bude v letošním roce o tý-

den delší, a to poslední týden v červenci (25.7.-29.7.2011) a první 
2 týdny v srpnu (1.8-12.8.2011). Přihlašovat děti ve věku od 5 do 
14 let bude možno od 2. května 2011 na obecním úřadě. Denní 
nejvyšší kapacita umístěných dětí je 35, cena za jeden den táboru 
je předběžně stanovena na 120,- Kč.

Jaroslava Bezecná, místostarostka

Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky

Školní rok se nám přehoupl do druhého pololetí a v naší mateř-
ské škole se pořád něco děje.

Absolvovali jsme lyžařský výcvik na Bílé v Beskydech. Děti 
jezdily s velikým nadšením, protože nemusely v mateřské škole 
spát, počasí bylo hezké a někteří rodiče využili návštěvy na páteč-
ních závodech dětí. Rozdělení dětí do družstev  s názvy Pokémoni, 
Tygři, želvičky, inspirovalo paní učitelku Lenku Henychovou ke slo-
žení krásné básničky na rozloučenou :

POKÉMONI, TYGŘI A ŽELVIČKY 
TO JSME MY Z ŘEPIŠŤSKÉ ŠKOLIČKY !
LYŽOVAT SKORO UMÍME,
INSTRUKTORY TÍM ZDRAVÍME.
IKDYŽ VENKU MRÁZ JE, ZIMA, 
SE SLUNÍČKEM JE TU PRIMA !
VŠEM TEĎ PĚKNĚ DĚKUJEME, 
PŘÍŠTÍ ROK ZAS PŘIJEDEME.

Není co dodat, viďte!

Dále bych připomněla zdařilou akci Maškarní bál, který proběhl 
v tělocvičně, kde děti strávily hezké dopoledne s Hopsalínem i se 
svými blízkými. 

Děkujeme tatínkům za pomoc při chystání stolů a židlí, rodi-
čům a sponzorům za krásné dárky do tomboly a maminkám za 
pomoc při organizaci Maškarního bálu.

Ve třídě „Sluníčko“ proběhla pěkná akce „Království sněhu-
láků“, kdy rodiče měli za úkol vyrobit s dětmi sněhuláky z různých 
materiálů, jen ne ze sněhu. Sněhuláky si můžete prohlédnout na 
internetu, kde jsou ke shlédnutí i fotografie z jiných akcí školy.

Od září spolupracujeme s ekologickým sdružením VITA, který 
u nás uskutečňuje zajímavé programy:

• „Od adventu do Vánoc“, kdy při programu plném tvořivosti, 
pohody a písní se děti seznámily s lidovými zvyky a pranostika-
mi (zhotovily si svíčku z včelího vosku, odlévaly olovo, zdvíhaly 
štěstí).

• V programu „Dárky od ovečky“, se dověděly formou her 
a povídání o ovečkách a jejich významu pro krajinu a člověka 
a zhotovily si míček filcováním ovčího rouna.

• Další zajímavý projekt nesl název „Jak roste chleba“. Děti 
se prostřednictvím pohádky, her a soutěží dozvěděly  jak se 
pěstovalo a sklízelo obilí dříve a jak dnes, k čemu byla mlatcům 
říkadla a jak vypadá cep nebo ošatka. Děti zjistily, jak chutná 
vlastnoručně upečený grahámek, jak se pěstovalo a sklízelo 
obilí dříve a jak dnes.

Do konce školního roku nás čekají velice zajímavé akce, už se 
moc těšíme.

Již podruhé v tomto školním roce budeme jezdit plavat do 
Aquaparku Olešná, kde děti mohou využít kromě výuky tobogán, 
saunu i vířivku, moc se nám tam líbí. Začínáme již v polovině 
března, abychom vše stihli, protože nás čeká spousta akcí, Škola 
v přírodě, Zahradní slavnost, výlety, divadelní představení, ale 
o těch až někdy příště.

 Jana Nožičková

Zápis do první třídy
Zápis do Základní školy v Řepištích se uskutečnil 18. ledna 

2011. Přivítali jsme 19 budoucích prvňáčků a všechny děti byly 
u zápisu úspěšné.  Budoucí prvňáčci přišli skvěle připraveni. Před-
vedli, že umí pracovat s čísly, barvami, nakreslit postavu. Každý 
se uměl představit a zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku. 
To vše zvládli díky přípravě v Mateřské škole a samozřejmě také 
zásluhou svých rodičů. 

Základní škola má svým současným i budoucím žákům co 
nabídnout. Výuka je kvalitní, odpovídající současným moderním 
trendům. Do vyučování se často zařazuje výuka s interaktivní ta-
bulí. Ve škole mají žáci k dispozici nově vybavenou počítačovou 
učebnu, navýšený počet hodin tělesné výchovy, anglický jazyk je 
vyučován od 3. ročníku, podporován je prostřednictvím kroužků 
od 1. ročníku. 

Další kroužky (šikovné ručičky, šachy, počítačový kroužek, po-
hybové kroužky, keramika, taneční, mažoretky…) jsou realizovány 
v budově ZŠ, v tělocvičně, v budově Osvětového domu. Na hodiny 
tělesné výchovy dochází žáci do nové prostorné tělocvičny. V létě 
se mohou  učit v altánu vedle školy, ve školní zahradě mají k dis-
pozici nově instalované herní prvky.

Mnoho žáků po vyučování plně využívá školní družinu. Zde 
se mohou ve volném čase zabývat hrami, sportovními aktivitami, 
popř. odpočívat. Ve škole je vyučován nepovinný předmět nábo-
ženství.  Žákům s diagnostikovanou poruchou učení jsou nabídnu-
ty hodiny reedukační péče.

Na budoucí prvňáčky se již těší celý tým pedagogů a přejeme 
jim v září dobrý start do jejich školního rozjezdu.

Mgr. Martina Pavlosková

Řepiště mají nejen svůj pěvecký sbor, 
ale i symfonický orchestr!

Dnes 12.2. byla zahájena činnost symfonického orchestru Mo-
ravská Sinfonietta. Hlavním iniciátorem je Jan Soukup. Orchestr 
secvičuje nejen orchestrální skladby, ale i skladby se sborem, na 
kterých se podílí mj.náš poměrně nový Svatomichaelský pěvecký 
sbor Řepiště. Oběma hudebním tělesům přejeme mnoho zdaru 
a dlouhého trvání. 

Přijďte si nás poslechnout na vlastní uši a přidejte se k nám, 
vítáme nové členy do řad orchestrálních či pěveckých...  

Mgr. Hana Kukučková 777616294 (sbor) 
       Jan Soukup 736203645 (orchestr)

Klub důchodců v Řepištích 
pořádá 

ve středu 23.3.2011 v 17 hodin v  Obecním domě besedu 

Jak si udržet zdraví - Proč se zajímat o potravinové 
doplňky a jak poznáme ty kvalitní.



Moravskoslezská Sinfonietta

12.6.2011 v 19.00 hod. 
venkovní areál Sportovní haly Řepiště

Zahajovací koncert 
Moravskoslezské Sinfonietty

Nové Symfonické těleso Moravskoslezská Sinfonietta se sídlem v Řepištích 
Vás srdečně zve na  svůj první, velkolepý, zahajovací koncert 

za účasti několika spojených pěveckých sborů.

Na programu ilmová a další populární díla:

CARMINA BURANA 

HARRY POTTER

LETOPISY NARNIE

CARMEN

PÁN PRSTENŮ

 a další...
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N A Š I  J U B I L A N T I
LEDEN  
Holubová Dana
Pospíšil Jaroslav
Peřina Peter 
Svobodová Marie
Ohrzalová Eva     
Lajčok Pavel

BŘEZEN  
Peřinová Danuše 
Štefková Ludmila
Kusák Ivo
Konečná Jaroslava
Kraninger Lubomír
Pacanová Eva
Fluxová Drahomíra
Chyba Krystyna
Biolek Bořivoj
Kubalová Pavla
Pokorný Jiří
Martiňáková Jindřiška
Soška Alois
Kacer Jiří
Kroviář Drahomír

Blahopřejeme

ÚNOR  
Jusková Jarmila
Hrňa Ladislav 
Žižková Zdeňka
Šolc Miroslav 
Glomb Stanislav
Pechal Mario 
Sošková Marta
Zárubová Pavla
Vasilík Jozef 

Narodili se:
Listopad  – Daniel Incédi
Prosinec  – Jana Kučerová, Ema Embertová
Leden  – Tereza Levá, Kryštof Penkala

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
Prosinec  – Antonín Nespěšný
Leden  – Milan Adamus
Únor  – Viktorie Supíková

 •  stavební spoření se státním příspěvkem
 •  úvěry ze stavebního spoření
 •  hypoteční úvěry

Obchodní zastoupení Raiffeisen stavební spořitelny a.s.
Josef Kukučka Úvozová 55, Řepiště tel: 605 261223

Investiční poradenství – Ing. Radim Tisoň
  • Investování do podílových fondů a mezinárodních 
     developerských projektů.
  • Hypotéka bez navýšení!!! Možnosti vysokého zhodnocení.
  • Mimořádné a exkluzivní možnosti investování. 
  • Spoření s přímým přístupem na kapitálové trhy.
  • Odkup kapitálových a investičních životních pojištění.

Penzijní, stavební či podobné produkty 
Vám peníze nezhodnotí.

602 205 787, radim.tison@seznam.cz, 
Vinohradská 296, Řepiště

Jako každým rokem, tak i letos zve Sbor dobrovolných hasičů 
Řepiště k účasti na již šestém ročníku tradiční Hasičské galusky. 
Příjemná projížďka jarní přírodou je vždy zpestřena zajímavým pro-
gramem a to jak na trati, tak i po dojezdu u hasičské zbrojnice, kde 
bude zajištěno občerstveni a zábavné odpoledne pro děti i dospě-
lé. Sraz účastníků je 30.4.2011 v 9 hod. u hasičské zbrojnice. 

V neděli 1. května bude v kostele svatého archanděla Michae-
la v Řepištích sloužena v 10,45 hodin mše za živé a zemřelé hasiče.

Dále dne 8.5.2011 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Řepiště 
od 14 hod. již čtvrtý ročník netradiční hasičské soutěže družstev 
mužů s historickými stříkačkami PS 8. 

Za SDH Řepiště Vás zvou a přeji dobrou zábavu a příjemné 
májové dny pořadatele.

Tělovýchovná jednota Řepiště
Zveme všechny naše příznivce v sobotu 23. dubna 2011 

do tělocvičny v Řepištích na

TANEČNÍ ZÁBAVU
Začátek ve 20.00 hodin, hraje kapela z Fryčovic.

Cena vstupenek stejná jako v loňském roce.

Bohaté občerstvení a tombola – zajištěno!

Statistika evidence obyvatel za rok 2010
Počet obyvatel k 31.12.2010 – 1705
Úmrtí 16 občanů –5 žen a11 mužů
Narodilo se 19 dětí – 10 holčiček a 9 chlapců
Stěhování:  přihlášeno 65 občanů 

  (21 žen, 15 mužů, 13 chlapců, 16 dívek)
  odhlášeno 54 občanů 
  (22 žen, 20 mužů, 6 chlapců, 6 dívek)

UPOZORNĚNÍ
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ozna-

mují pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a.s. 
v termínu cca 9.3.-21.3.2011.

SmVaK Ostrava, a.s.
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KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
REFLEXNÍ TERAPIE

Nově otevřená provozovna nabízí své služ-
by od 2.9.2010. Najdete mě v Salónu u paní 
Marcelky na Cihelní 105 Řepiště (Gajdula)

NABÍZÍM TYTO SLUŽBY:
• stříhání: dámské, pánské, dětské
• barvení, melírování 
• vodová, trvalá ondulace
• účesy: společenské, svatební
• vlasové zábaly, masky

Z kosmetiky:
• úprava, barvení obočí a řas
• trvalá na řasy
• masáž – klasická, liftingová 
• hluboké čištění
• peeling
• masky
• líčení
• poradenství

Dále:
• reflexní terapie 
   – masáž plosek nohou

Na setkání s vámi 
se těší vaše kadeřnice 
Marcela Foldynová
tel.: 603 531 785

Koupím stavební pozemek 
v Řepištích. 

Nejsem realitní kancelář.

tel.: 776 690 085
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Hotel Petr Bezruč ***
Bazén se slanou 
vodou, whirpool, 
solná jeskyně, 
bowling, sauna, 
infrasauna, 
parní komora, 
masáž čokoládová, 
medová, lávovými 
kameny, indická 

Vše možno využít bez nutnosti ubytování.

Kontakt: Hotel Petr Bezruč ***
Malenovice 327, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Telefon: 558 675 341, Mobil: 737 211 111

E-mail: recepce@hotelpetrbezruc.cz
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JARNÍ NABÍDKA 
SLUŽEB TS a.s.

Děláte si starosti,  jak tentokrát zvládnete jarní 
úpravu zahrady? Jste bezradní, jak co nejlépe 

naložit s nově pořízeným pozemkem?

Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkuše-
ností našich odborníků!

• na místo přijedou zdarma 
• zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy   
• kalkulaci provedou i v několika cenových 

variantách 
• kreativita a zohlednění jedinečnosti místa 

je samozřejmostí
Nabízíme:
• Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy 

a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, 
výsev travního osiva, ošetření hnojivy 
a selektivními herbicidy).

• Údržbu travnatých ploch (vertikutace, hnojení 
a kosení trávníků). 

• Sadové a jemné terénní úpravy. 
• Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty 

a omlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, 
chemická likvidace nežádoucí vegetace, zálivka, 
kácení stromů, likvidace pařezů frézováním, 
odstranění náletů a výmladků). 

• Realizaci zahrad od zpracování návrhů 
až po výsadbu, popř. následnou údržbu.

Vaši zahradu můžeme vybavit:
• Různými druhy pergol, zahradních altánů, 

popř. laviček.
• Ploty a zídkami dle vašich požadavků.
• Typizovanými dětskými prvky.
Provádíme:
• Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné 

asfaltování.
• Opravy sekaček a jejich servis.

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:
TS a.s., 17. listopadu 910
738 02  Frýdek – Místek

tel.: 558 443 207, 731 196 620
e-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz

N A Š E   S L U Ž B Y  
P R O   V A Š I   P O H O D U !

VODA  TOPENÍ  
PLYN

 

Navrátil Lukáš

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 

• Rozvody vody v mědi, plastu, 
   alpexu, RPE, rozvody odpadu v HT, 
   KG.

• Rodinné domy, koupelny, haly, 
   panelové domy.
 
 
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:

• Rozvody v železe, mědi, alpexu. 

• Podlahové topení, krby, kotelny 
   včetně zajištění projektu, bojlery 
   i obojživelníky.

• Kotle na tuhá paliva, plynové kotle 
   stacionární i nástěnné kondenzační 
   a turbo.
 

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 

• Rozvody v železe, mědi od HUP až po 
   sporák, výměny sporáků.
 

(obec Raškovice)

tel.: 732 207 824

e-mail: 
navratil.lukas.vodotopo@email.cz
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NEPODCEŇUJTE RIZIKA
Nepodceňujte rizika stá-
le častějších živelních 
pohrom a chraňte svůj 
majetek před jejími do-

pady. Allianz pojišťovna a.s. nabízí pojištění nemo-
vitosti i domácnosti na velmi vysoké úrovni, včetně 
asistenční služby v případě pojistné události. 

Bližší informace k  
•  pojištěni nemovitosti domácnosti a odpovědnosti
•  životnímu a úrazovému pojištění
•  autopojištění
•  cestovnímu pojištění
•  penzijnímu připojištění
•  chytré investici

vám ochotně poskytne výhradní pojišťovací poradce
Allianz pojišťovny, a.s.

Josef Kukučka 
Úvozová 55, Řepiště, tel.: 605 261 223

DÁRKOVÁ SÍŇ 
A KVĚTINY PASKOV nabízí:

svíčky, mýdla, keramika, obrazy, přáníčka, 
kožené zboží (tašky, peněženky, aj.)

KVĚTINY
Svatební vazby (kytice, korsáž, doplňky, 

dekorace - aut, svat. stolu apod.)
Smuteční vazby (věnce, vázané a vypichované 

kytice, dekorace rakve, urny apod.) 
Rozvoz na místo určení.

Recesní vazby (klobáskové, zeleninové,
z bankovek, cigaret, sladkostí apod.) 

Suchá vazba, gratulační kytice, netradiční úvazy 
dle nejmodernějších technik a stylu.

PRACOVNÍ DOBA
PO -PÁ 9-12   13-17 HOD.      SO 9-12 HOD.                 

NÁDRAŽNÍ 594, PASKOV 
(mezi bývalým domem služeb a nákupním 

střediskem COOP)

OBJEDNÁVKY také telefonicky: 
+420 776 288 167

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, 

Ostrava – Nová Bělá, 724 00, 
Otevírací doba: 

Po – Pá  8:00 - 16:00 
Tel.: 722 550 000, 732 650 203                       

ZDARMA DOPRAVA 
GARÁŽOVÝCH VRAT 
Výklopná, dvoukřídlá, 

sekční, rolovací.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999,- Kč  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.

Typizovaná, na míru dle stavebního otvoru. 
Příslušenství na přání: tříbodové zamykaní, prosklení, větrání, 

zateplení, barevne provedení imitace dřeva, … .
Zajišťujeme i montáže v Ostravě a širším okolí.

PLOTY: Prodej a montáž. 
Pletiva, sloupky. Průmyslové i mobilní ploty. Svařované sítě.
Pletivo v. 150 cm/oko 50 x 50, Zn + PVC, role 25 m za 59,- Kč/m. 

Pletiva Zn + PVC od 43,- Kč/m.
Při nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA. 

Jinak 300,- Kč.

Pěstujeme THUJE NA ŽIVÝ PLOT. 
Prodej od 10,- Kč/m.

Máme skladem i další okrasné dřeviny. 
Využijte množstevní SLEVY v zahradnictví.

Stínicí tkanina neboli stínovka také u nás.

Veškerý náš sortiment můžete vidět a objednat na našich 
webových stránkách.

Vysokotlakové mytí fasád 
Máte Váš dům zelený nebo černý od plísní? 
Možná ani nevíte, že Vám plíseň ničí Fasádu a Zdraví. 

Barva, která chrání fasádní líc je napadena plísní a dalšími 
mikroorganismy a pomalu se rozpadá. Bakterie ve vysoké 

koncentrací, můžou způsobovat alergická onemocnění. Důležité 
je, že plísně se šíří z fasády do vnitřních částí domů při větrání. 

Chraňte si své zdraví a investici!!! 
Provádíme čištění a odstraňování organických 

nečistot jako plísní, hub, řas a mechů 

od 35,00 Kč za m2 
Čištění zámkové dlažby, kamenných ploch, 

betonu, čištění střech a další. 
Používáme profesionální vysokotlaké čističe značky DeWalt, 

umožňující umytí tlakem od 40 do 300 barů. 

Nátěry fasád stříkáním 
Úspora času AirLess stříkáním a použití naších žebříků, dokáže 
ušetřit minimálně 40 % celkových nákladů od cen jiných fi rem. 

15 let zkušenosti v zahraničí. Bez lešení!!! 

od 155,00 Kč za m2 s materiálem Akrylát 
Volejte od 8:00 hod. do 20:00 hod. Od pondělí do neděle 

přijedeme a vysvětlíme. Cenovou kalkulaci Vám uděláme ZDARMA. 

Tel: 776 102 175 
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz




