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3. zasedání zastupitelstva 

3. zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. března 2007 
v Osvětovém domě. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o plnění 
usnesení z 2. zasedání ZO, výroční zprávu o poskytování informací 
Obcí Řepiště v roce 2006, Smlouvu o vzájemné spolupráci Regi-
onu Slezská brána s Moravskoslezským krajem – účast v modulu 
STROM – konzultace – podpora přípravy strategického plánu roz-
voje, ustanovení školské a kulturní komise od 1.2.2007, ustanove-
ní komise stavební a pro územní plánování od 1.3.2007, statistiku 
nápadu trestné činnosti za rok 2006, dále pak usnesení fi nančního 
výboru ze dne 28.2.2007 a zápis z jednání kontrolního výboru ze 
dne 7. 3. 2007.

Zastupitelé schválili hospodaření Obce Řepiště za rok 2006, 
rozpočet Obce Řepiště na rok 2007, veřejnoprávní smlouvu se Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek na výkon přenesené působnosti na 
úseku projednávání přestupků na dobu určitou do 31.12.2008 za 
cenu 6,- Kč na obyvatele za rok a dodatek č.1 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 9.5.2002 s panem Petrem Něníčkem na 
dobu neurčitou. Dále zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto 
smlouvy:
- Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o. na aktualizaci 
 rozšíření a zákaznickou podporu GIS obce za cenu 38 675,- Kč, - 
- Smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti na 
 rok 2007 se Statutárním městem Frýdek-Místek a ČSAD Frýdek-
 Místek, a.s. za cenu 130 000,- Kč, -
- Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 
 zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2007 s ČSAD Frý-
 dek-Místek, a.s. za cenu 62 000,- Kč,
- Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 
 dopravě na rok 2007 s DPO Ostrava a.s. a Koordinátorem 
 ODIS s.r.o. za 654 409,- Kč, 
- Smlouvu o dílo na organizační zajištění ostatní dopravní obsluž-
 nosti na rok 2007 za 7 140,- Kč, 
- Smlouvu č.201/600/2006 k zajištění oprav a údržby veřejného 
 osvětlení obce Řepiště s TS a.s. Frýdek-Místek na rok 2007 za 
 smluvené sazby, 
- Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb 
 s Městskou knihovnou Vratimov na dobu neurčitou za částku 
 275 000,- Kč pro rok 2007, 
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č.D1/2007 
 se Sborem dobrovolných hasičů Řepiště na práci s mládeží na 
 částku 10 000,- Kč, 

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č.D2/2007 
 s TJ Řepiště na práci s mládeží na částku 10 000,- Kč, 
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č.D3/2007 
 se Základní školou Frýdek-Místek, Lískovec, na ekologické 
 projekty na částku 2000,- Kč, 
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č.D4/2007 se Střední školou a Základní školou Frýdek-Místek 
 na pomůcky a materiál pro výuku na částku 10 000,- Kč, 
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č.D5/2007 se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým ČR, 
 Škola života na činnost denního stacionáře na částku 10 000,- Kč, 
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č.D6/2007 s Českým svazem včelařů, ZO Paskov na léčení 
 včelstev na částku 2000,- Kč
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č.D7/2007 s Tělovýchovnou jednotou Řepiště na částku 
 100 000,- Kč
- Darovací smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem s paní 
 Ludmilou Kolkovou, jako dárcem, na parc. č. 1397/25 o výměře 
 176m2 k.ú. Řepiště
- Směnnou smlouvu s Ing. Martinem Kaločem na směnu pozem-
 ku parc. číslo 1484/4 o výměře 533m2 za pozemek PK 164 
 o výměře 563 m2, k.ú. Řepiště

Zastupitelstvem obce bylo schváleno darování objektu kapličky 
na ul. Zemědělské, dále pak žádost o poskytnutí dotace z MSK- 
„Rekonstrukce základní školy“, žádost o poskytnutí dotace z MSK- 
„Kanalizace a ČOV Řepiště“ – projekt pro územní řízení a stavební 
povolení, žádost o poskytnutí dotace z MSK -„Komplexní realizace 
úspor energie v budově mateřské školy v Řepištích“ – energetický 
audit, projekt pro stavební povolení, žádost o poskytnutí dotace 
z MSK – „Bezpečně za památkami, zábavou a sportem“, žádost 
o poskytnutí dotace z MMR na výstavbu víceúčelové tělocvičny se 
zázemím, žádost o poskytnutí úvěru obci ze státního fondu rozvo-
je bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami a moder-
nizacemi bytů, na částku 1,2 mil. Kč, záměr Obce Řepiště poří-
dit nový územní plán, „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“ 
organizovanou Spolkem pro obnovu venkova ČR, textem znění 
petice se ztotožňuje a tuto iniciativu podporuje, měsíční odměny 
členům zastupitelstva dle nařízení č.614/2006 Sb., ve výši: před-
seda výboru nebo komise 1010,-+160,- Kč, člen výboru nebo 
komise 800,- + 160,- Kč, člen zastupitelstva obce 320,- + 160,- 
Kč s platností od 1.1.2007a ukládá starostovi obce: zajistit čerpání 
schváleného rozpočtu obce, uzavřít smlouvy uvedené v bodech 
II/3-20 usnesení, vypracovat ve spolupráci se stavební komisí 
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Květen   
Hrdá Žofi e  
Jiřík Václav  
Bednářová Zdenka 
Bednářová Anděla 
Bednarčíková Jindřiška
Dvořáčková Ilona 
Odstrčil Milan  
Slaný Jiří  
Špetíková Jarmila 
Vašíček Lubomír 
Marenčáková Jana 
Kožušníková Anna 
Prášek Jindřich  
Kroviářová Anna 
Kubošová Helena 
Fluxa Josef
Pavlasová Ivana

TJ Řepiště
Pozvánka na akci k 45.výročí založení oddílu kopané 

a 25.výročí družby TJ Řepiště – TJ Sokol Repište, která se 
bude konat ve dnech 22.6.-24.6.2007
Program:
22.6.2007

Přivítání hostů TJ Sokol Repište • Společná večeře • Volná 
zábava • Ubytování hostů TJ Sokol Repište

23.6.2007
   8.30   zahájení turnaje
   8.40 – 10.30   1. zápas turnaje TJ Řepiště 
  – TJ Sokol Sosnová
   10.45 – 12.25  vložený zápas žáci TJ Řepiště 
  – TJ Sokol Sosnová
   12.45 – 14.25  2. zápas turnaje TJ Sokol Repište 
  – TJ Sokol Sosnová
   15.45 – 16.15 vložený zápas starých pánů TJ Řepiště 
  – TJ Sokol Sosnová
   16.30 – 18.10 3. zápas turnaje TJ Řepiště 
  – TJ Sokol Repište
   18.15  slavnostní závěr turnaje
   20.00  diskotéka v celém areálu TJ
24.6.2007 slavnostní závěr

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ 
pořádá výstavu s názvem „Paličkovaná krajka“. Paličkované 

práce Vlasty Kohutové.
Výstava potrvá od 25. 5.do 29. 6. 2007. Zhlédnout ji můžete 

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

 
Dne 19. června 2007 v 9 hodin se v knihovně uskuteční 

beseda pro děti z MŠ na téma RUMCAJS slaví 40. let od 
uvedení na televizní obrazovku.

Květen   
Červen
Hrnčárková Helena
Sládeček Bohumil
Šnajdrová Jaromíra
Kostelný Libor
Záviský Karel
Mrůzková Danuše
Jaskiewicz Antonín
Ramíková Pavla
Řeha Pavel
Šnapka Petr
Janša Milan
Šodková Eva
Drienovský Milan
Ferfecká Miroslava

Červenec
Michenka Rudolf 
Baláčová Vilemína
Jiříková Anna
Hrabcová Drahomíra
Valasová Anna
Kaločová Milada
Moravec Jiří
Salamonová Krista

Friedlová Vlasta
Musálková Alena
Tománek Pavel
Sachová Věra
Kožušník Pavel
Sklářová Hana
Sládečková Věra
Bělovský Jaromír

Narodili se:
Monika Švancerová, Patricie Burianová, Hana Koniarzová, 
Adam Řepišťák



stránce technické a materiální, ale i po stránce duchovní tak, aby 
nebyli „noví“ obyvatelé vnímání negativně, ale aby se dokázali se 
svým novým domovem, prostředím a lidmi dobře sžít a Řepiště se 
nestaly pouze „přespávacím“ satelitem Ostravy s pěknými domy, 
s vysokými ploty a skutečností, že soused nezná souseda.

V současné době probíhá výběrové řízení na projektanta 
územního plánu pro naši obec. Odhadované náklady na nový 
územní plán se pohybují od 0,5  do 1 mil. Kč. Zastupitelstvo 
obce i přes velký zájem vlastníků o změnu využití pozemků zatím 
nepřistoupilo na povinnou úhradu části nákladů těmito vlastníky.  
Po výběru projektanta a uzavření smlouvy o dílo budou probíhat 
práce na zadání nového územního plánu. Veškeré administrativní 
záležitosti bude dle stavebního zákona vyřizovat Magistrát Města 
Frýdku-Místku, schvalovat jednotlivé kroky a následně územní 
plán bude zastupitelstvo obce Řepiště.

Vyzývám proto vlastníky pozemků, aby ve lhůtě do 31.čer-
vence 2007 vyjádřili písemně své případné požadavky na funk-
ční a reálně možné využití svých pozemků pro územní plán 
(především ti, kteří by rádi využili svých pozemků jinak, než 
jak jsou ve stávajícím ÚP). Žádosti musí obsahovat identifi kaci 
a vlastnické vztahy k pozemkům, výměru pozemků a snímek 
z katastrální mapy s grafi ckým vyznačením, uvedením současného 
využití pozemku a nově navrhovaného a zdůvodnění změny. 
Později podané požadavky již nebude možné s ohledem na 
složitost a nákladnost zpracování územního plánu a složitost jeho 
projednávání zahr-nout do zpracování. Vlastníci, kteří již podali 
žádosti o změnu územního plánu od r. 2000, již nemusí tyto žádosti 
obnovovat, pokud nedošlo ke změnám, a tyto budou do zpracování 
zahrnuty (to neznamená ještě, že automaticky schváleny). Další 
změny ve schváleném územním plánu budou schvalovány po 
každých čtyřech letech jeho platnosti. Byl bych rád, aby si někteří 
vlastníci uvědomili, že není možné, aby veškeré zemědělské 
pozemky v Řepištích byly rozparcelovány a zastavěny rodinnými 
domy. Je potřeba zachovat obec jako příjemné místo pro život a 
jako domov pro naše děti a další generaci se vším, co k ní patřilo 
a patří, s poli, lesy, krásnou krajinou…

                Rostislav Kožušník

Územní plán Obce Řepiště
Na 3. zasedání zastupitelstva obce bylo přijato usnesení, 

kterým bylo schváleno pořízení nového územního plánu obce. 
Územní plán obce je základním koncepčním a urbanistickým 
dokumentem rozvoje obce. Dle stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., který platí od 1.1.2007, je další výstavba v obcích, které 
nemají schválený územní plán, mimo zastavěné území obce 
nemožná. Stavební zákon rovněž ukládá obcím dát své územní 
plány do souladu se stavebním zákonem ve stanovených 
lhůtách. Stávající územní plán Obce Řepiště, který byl schválen 
v r. 2000, umožnil další rozvoj obce, výstavbu nových rodinných 
domů a přírůstek obyvatelstva, výstavbu a rekonstrukce veřejně 
prospěšných staveb a rozvoj služeb. Počet  domů s čísly 
popisnými se zvýšil o 46 (ze 438 na 484) tj. nárůst o 10,5 %, 
počet obyvatel po dlouhodobé stagnaci vzrostl o 124 (z 1507 
na 1631) tj. nárůst o 8 %, zvedá se opět počet narozených dětí 
v obci. Bohužel výstavba nových rodinných domů nemá pouze 
svá pozitiva. S novými domy se zahušťuje stávající zástavba, 
zástavbou proluk se ztrácí ráz otevřené zemědělské krajiny 
z řídce rozptýlenou „slezskou“ zástavbou, krajina se stává méně 
průchodnou, objevují se problémy s dešťovou vodou, narušují se 
funkční meliorační systémy, narušuje se celistvost zemědělských 
pozemků, chybí kanalizace a čištění odpadních vod, projevuje 
se špatný stav vodovodních řádů v některých úsecích, zvyšuje 
se doprava a zhoršuje se stav obecních komunikací, parkuje 
se s ohledem na malé parcely při domech na úzkých obecních 
komunikacích a také jsou ve větší míře narušovány mezilidské 
vztahy různými sousedskými konfl ikty. Mezi počtem postavených 
domů a zvyšováním příjmů obecního rozpočtu není také přímá 
úměra, mnohdy zde nejsou noví majitelé trvale hlášení a daňové 
výnosy nejsou příjmem obecního rozpočtu. Daňový příjem 
na trvale hlášenou osobu je ve výši 6-7 tis. ročně a ke všemu 
nové rodinné domy jsou osvobozeny od daně z nemovitosti na 
15 let. Přes všechny tyto skutečnosti jsem moc rád, že se v obci 
staví nové rodinné domy a že se k nám stále chtějí stěhovat noví 
lidé. Je potřeba však pečlivě uvážit,  kolik domů a lidí a v jakém 
časovém horizontu je schopna naše obec pojmout, a to nejen po 

Skládka v Řepištích – žádost CIDEMAT Hranice, 
s.r.o. o vydání Integrovaného povolení

Dne 12.2.2007 společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o. požá-
dala Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství o vydání integrovaného povolení pro 
zařízení „Skládka průmyslových odpadů Řepiště“. Je povinností 
provozovatele mít integrované povolení do 30.10.2007, chce-li 
provozovat zařízení po tomto datu.

Obec Řepiště, jako účastník řízení, zaslala krajskému úřadu 
své vyjádření k výše uvedené žádosti. V něm se uvádí, že obec 
v žádném případě nesouhlasí s navyšováním skládky nad úroveň 
schválené projektové dokumentace, požaduje nový proces 
posouzení vlivu skládky na životní prostředí, který by odpovídal 
skutečným parametrům skládky, upřesnění harmonogramu uklá-
dání do samostatných kazet s průběžnou postupnou rekultivací 
a návrh řešení výše uvedených bodů s projednáním konečného 
návrhu s orgány obce. 

Bez splnění uvedených podmínek nelze ze strany obce 
souhlasit s vydáním integrovaného povolení na zvýšenou 
kapacitu skládky.

Jaroslava Bezecná

vyhodnocení uplatňování územního plánu od jeho schválení v roce 
2000, vypsat výběrové řízení na pořizovatele územního plánu Obce 
Řepiště, vypracovat a podat žádosti o dotaci a úvěr dle bodu II/26 
a 27 usnesení, zajistit zpracování geometrického plánu, kterým se 
oddělí část z pozemku par. č. 82 (přístup k objektu kaple), pořídit 
vybavení u Osvětového domu do 30.6.2007.

Pozvánka
na 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, které se bude 

konat v pondělí 11.6.2007 v 18.00 hodin v Osvětovém domě 
v Řepištích.

Program:  
1) Zahájení,
2) Kontrola usnesení,
3) Závěrečný účet obce za rok 2006,
4) Přijetí úvěru ze SFRB na opravy a modernizaci bytů,
5) Smlouva o přijetí dotace z MSK na projekt „Komplexní 

           realizace úspor v budově mateřské školy v Řepištích“,
6) Schválení smluv,
7) Různé,
8) Usnesení, závěr. 

Rostislav Kožušník – starosta

Závěrečný účet obce za r. 2006
Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání projednávat 

závěrečný účet obce Řepiště za r. 2006. Obec Řepiště hospo-
dařila v r. 2006 s celkovými příjmy 16,639 mil. Kč, výdaje byly 
ve výši 12,105 mil. Kč. Zůstatky na bankovních účtech obce k 
31.12.2006 činily 11,442 mil. Kč. Hodnota podílových listů byla 
k 31.12.2006 19,731 mil. Kč. Obec Řepiště získala a čerpala v r. 
2006 následující dotace: účelové dotace na volby do poslanecké 
sněmovny a komunální volby – 38 tis.Kč, dotace od Moravsko-
slezského kraje ve výši 400 tis. Kč (Dětské hřiště v Rakovci, ZŠ 
– oplocení a izolace základů, cyklostezka do Sedlišť – ul. Země-
dělská) a dotace z úřadu práce ve výši 144 tis. Kč. Obec je zřizo-
vatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Řepiště. Tato organizace měla hospodářský výsledek 750,- Kč, 
roční příspěvek na činnost činil 1,096 mil. Kč. Součástí projed-
návání závěrečného účtu bude rovněž zpráva auditora. Audit 
hospodaření obce proběhl 18.5.2007 a nebyly při něm zjištěny 
nedostatky v hospodaření obce. Kompletní závěrečný účet obce 
visí na úřední desce při obecním úřadu a na webových stránkách 
obce (www.repiste.slezskabrana.cz – úřední deska).

Rostislav Kožušník

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Region Slezská brána

Ráda bych vás informovala o činnosti dobrovolného svazku 
obcí Region Slezská brána. V současné době jsou členy svazku 
8 obcí a měst (Řepiště, Vratimov, Šenov, Václavovice, Kaňovice, 
Sedliště, Paskov a Žabeň). Do 31.12.2006 byly členy ještě 
Horní Bludovice a Bruzovice, které jsou zároveň členy jiných 
mikroregiónů a z těchto důvodu ukončily svá členství. Sídlo 
Slezské brány je v Šenově, předsedové se mění co 2 roky. Pro 
r. 2007 a 2008 byl zvolen předsedou starosta obce Řepiště. 
Činnost mikroregionu je v letošním roce zaměřena na přípravu 
projektů pro EU na plánovací období 2007-2013. S tím souvisí 
vzdělávání starostů, místostarostů a zaměstnanců obcí v rámci 
projektů MSK, dále byl mikroregion vybrán jako jeden z deseti na 
zpracování strategického plánu rozvoje mikroregionu, kdy vlastní 
zpracování strategického plánu je fi nancováno z prostředků 
EU prostřednictvím programu Kraje Partnerstvím k prosperitě. 
V současnosti probíhají intenzivní práce pracovní skupiny 
starostů a místostarostů na strategickém plánu, který by měl být 
dokončen do konce června 2007. Výsledkem strategického plánu  
bude nejenom analýza silných a slabých stránek mikroregionu, 
příležitosti a hrozeb, ale především stanovení společných 
strategických cílů až do podoby konkrétních projektů mikroregionů 
a jednotlivých obcí. Bez tohoto dokumentu není možné plánovat 
realizaci projektů a tím ani žádat o dotace. Region Slezská 
brána je členem Euroregionu Beskydy, se kterým budeme také 
spolupracovat na společných projektech (školení, informovanost, 
propagace, televizní spoty obcí – Polar, mapy aj.).

Jaroslava Bezecná

Dětský koutek u Osvětového domu
Ve zpravodaji č.87 jsme upozorňovali občany na zvyšující se 

počet krádeží a vandalství v naší obci.V dubnu letošního roku 
byly na pozemku u osvětového domu zabudovány herní prvky 
- pružinové houpadlo, skluzavka a prolézačka. V žádném případě 
skluzavka neslouží k běhání a házení kamení. Tato dětská 
zařízení jsou určena pro děti do 12 let, pro naše nejmenší.

                  Jaroslava Bezecná

Poplatek za komunální odpad v r. 2007
Splatnost poplatku za rok 2007  je do 30.6.2007. Poplatek je 

možné zaplatit osobně na obecním úřadě u paní Kolářové nebo 
převodem z účtu na odpadový účet obce u České spořitelny a.s. 
na číslo účtu 35-1682051319/0800, do variabilního symbolu 
pro identifi kaci plátce napište číslo popisné domu / 2007. Výše 
poplatku je stejná jako v r. 2006 a činí:
plastová 70 l s odvozem 1 x 14 dní  1130,- Kč
plastová 70 l s odvozem 1 x   7 dní  1950,- Kč
kovová 110 l s odvozem 1 x 14 dní  1390,- Kč
kovová 110 l s odvozem 1 x   7 dní  2360,- Kč
kovová 110 l s odvozem 1 x 14 dní 
    v létě 1 x 7 dní v zimě 1960,- Kč
kovová 110 l s odvozem 1 x   7 dní v zimě 1550,- Kč

Nové pohlednice obce Řepiště
Upozorňujeme občany, že obecní úřad nechal v dubnu  vydat 

nové pohlednice naší obce. Jedná se o tři pohlednice s motivy 
z Řepišť. Pohledy je možné zakoupit u paní Bednářové, v trafi ce, 
na poště nebo na obecním úřadě. 

Skládka nebezpečného odpadu Řepiště
V současné době neustále sledujeme jak se nám skládka 

v Řepištích rozrůstá do rozměrů, 
o kterých se nám před deseti lety, kdy skládka byla uvedena 

do zkušebního provozu, ani nezdálo. V našem zpravodaji je málo 
místa k tomu, abych Vás mohl informovat o všech skutečnostech 
a historii vzniku skládky. Proto jsem zřídil internetovou stránku 
http://www.skladkarepiste.cz, na které najdete veškeré informace 
ohledně vzniku skládky a pochybnosti, které vznik skládky 
provází. Naleznete zde rovněž On-line kameru, kde i občané 
ze vzdálenějších koutů Řepišť mohou sledovat dominantu naší 
obce. Do 30.10.2007 musí provozovatel skládky získat povolení 
k dalšímu provozu skládky. V případě, že se chcete 

připojit k petici, aby skládka byla zastavena, navštivte 
nejpozději do 8.6.2007 Obecní úřad Řepiště, kde bude petice 
umístěna. Petice bude předána Krajskému úřadu v Ostravě, který 
jediný může skládku uzavřít.

                    Zbyněk Musálek

Oznámení o provádění pravidelných odečtů 
vodoměrů v obci

V termínu od 30.5. – 8.6.2007 bude v obci Řepiště prováděn 
pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava, a.s.

 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Oznamujeme všem příznivcům cykloturistiky, 
že cyklistická sezóna 2007 již začala 28.4.2007. 
Podrobnější informace můžete získat na internetové 
adrese: www.facanbike.sweb.cz

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A POVZBUDIT !!!
Kam:  Sportovní areál
Kdy:  9. června 2007 od 9.00 hod.→?
Proč:   I. ročník turnaje  „O putovní pohár   
  Medarda“ v odbíjené 
Účastníci:  10 již přihlášených družstev – smíšených

Srdečně zvou pořadatelé    
  Školská a kulturní komise



›› MATTYS GROUP ‹‹
Jiří Fluxa

•  STŘECHY – provádíme opravy, rekonstrukce a výměny 
                        střešních krytin
•  KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
•  TESAŘSKÉ PRÁCE
•  OBKLADAČSKÉ  A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE
•  VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE – novostavby, přestavby, 
                                                         obklady, dlažby
•  ZÁMKOVÉ DLAŽBY
•  ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
•  AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST  4t  DAF 

Volejte: Tel./fax.: 558 647 555, Mobil: 608 877 165
 Příborská 12/1585, Frýdek-Místek (vedle Modré Labuti)
 E-mail: Matys.groupuick.cz, www.matysgroup.cz  
  

Znalecké posudky
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení, 

tržní ocenění bytů a nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 

nemovitostí

U společenského domu 3/1042, Vratimov
Tel.č. 596 732 520, 603 530 963

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY 
A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ

(KONZULTACE)

Bohuslav Nožička
Úvozová 257, 739 31  Řepiště, tel.: 558 671 919, 736 602 647
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  VÁM NABÍZÍ                                              
-  granulované krmivo pro psy „DUKÁT„
-  granulované krmivo pro kočky „CATMIX“
-  krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky
-  krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik
-  krmné směsi pro nosnice, kuřata, krůťata 
-  pšenici, ječný a kukuřičný šrot 
-  vitaminózní doplněk pro zvířata „AXAVIT“

...při objednávce nad 100 kg krmiv, doprava až k Vám.                  
                                                                              

Příjem objednávek na tel.:  558 671 846, 605 119 538
                                              Ing. Břenek Tomáš
                                                            Selská 468,  739 31  Řepiště

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

Vážení spoluobčané,

nabízíme Vám možnost uzavřít smlouvu 
na stavební spoření u HYPO st. spořitelny,
která jako jediná nabízí úročení až 2,4% z vašich vkladů 
a k tomu samozřejmě státní podporu ve výši 15% z ročně 
naspořené částky (až 3000 Kč)… 

 NADSTANDARTní spoření

Osobní poradci: M.+R. Bednářovi
         Tel.: 558 671 121, mob.:777 161 671
  E-mail: radomir.b@centrum.cz

- Sjednáváme také HYPOTÉKY („i americké“) na 
  stavbu nebo pořízení nemovitostí a také různé typy 
 HOTOVOSTNÍCH půjček ! (u České spořitelny 
   i jiných bank)

!!!  NOVINKA   !!!
EKOLOGICKÉ PALIVO VE FORMĚ GRANULÍ

Palivové granule na bázi rostlinných materiálů jsou vyrobeny 
z odpadů vzniklých při čištění obilovin, luštěnin a olejnin.

Jedná se o ekologické a ekonomické palivo, vhodné pro 
spalování v průmyslových podnicích, ale i v běžných kotlích 
a krbech v domácnostech.
Výhody pro vás:
- snížení ceny vstupů a nákladů na celou topnou sezónu 
 v porovnání s běžnými palivy (uhlí, topný olej atd.),
- velmi čistá manipulace bez prašnosti z důvodu tvaru granulí,  
 které mají válcovitý tvar o průměru 8 mm a délky 
 cca 20 – 30 mm,
- existuje reálný předpoklad cenové stability granulí 
 do budoucna, protože surovin pro jejich výrobu je dostatek,  
 kdežto ceny uhlí, plynu a elektrické energie budou stále  
 stoupat.
Pro srovnání uvádím: biogranule hnědé uhlí
Obsah popele:  3 – 7 %  10 – 30 %
Výhřevnost:  15,7  MJ/kg 12 – 17 MJ/kg
Měrná hmotnost:  700 kg/ m3 700 kg/m 

Obsah síry:  0,12 %  2 – 3 %
PROTO TOPTE LEVNĚJI A UŠETŘÍTE !!!
Balení:    50 kg papírové pytle 
 s možností dovozu až k vám
Cena:      295,- Kč / 100 kg včetně DPH 
Objednávky přijímá:   
 ing. Břenek Tomáš  
 BT-MARKET s.r.o., Selská 468, Řepiště   
               tel.: 605119538 nebo 558671846
 e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Keramický kroužek 
„Řepišťský  Betlém“, který v loňském roce vytvořily děti v keramickém kroužku při základní škole v Řepištích pod vedením Ing. Šodkové, bude opět v letošním roce reprezentovat naší obec tentokrát na mezinárodní výstavě „Dětské betlémy oblasti Severní Moravy a Slezska s mezinárodní účastí z Polska“ v Orlovně ve Slavkově u Opavy, a to ve dnech 17.12.2006 – 7.1.2007. Na výrobě Betlému se podílelo 49 dětí ze základní a mateřské školy. V letošním roce navštěvuje keramický kroužek 12 dětí z mateřské školy a 34 dětí ze základní školy.
Ing. Šodková

Nabízíme zajímavou brigádu
Místní fi rma – provozovna ve Vratimově se zaměřením na 

přírodní produkty Vám nabízí brigádu v období květen až září 
2007. Náplní práce bude přímý prodej vlastních výrobků na 
tradičních dobových jarmarcích ve městech s bohatou historickou 
a kulturní tradicí v ČR a SR.

Zajistíme odborné proškolení. Vlastní auto + ŘP nutné.
V případě zájmu a pro bližší informace volejte:

558 671 140 nebo 737 475 323
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     Kámen Zbraslav, spol. s r.o.
        Betonárna Paskov
        Zahradní ulice, 739 21  Paskov

        Po – Pá 6.00  -  17.00
        So  8.00  -  12.00

Tel.: 558 671 403, 602 771 095   -  expedice
  602 565 679   -  obchodní zástupce
Fax.: 558 671 681           

Celoroční provoz, 
3 x Tatra 815 mix, 
mobilní čerpadlo 32 m, 
vlastní laboratoř.

Reference: podílíme se na výstavbách průmyslových 
zón v Ostravě Hrabové a Mošnově.

Výuka řízení motorových vozidel v Řepištích.
Informace na uvedené adrese nebo telefonu

Autoškola ANVAMI - Musálek Václav
Na Výsluní 499, Řepiště, Tel.: 606 716 124

Firma ENESPO     
vyrábí a montuje:

• garážová vrata • vjezdové brány včetně dálkového ovládání 
• PVC a Al rolety • žaluzie • látkové rolety • sítě proti hmyzu • 
shrnovací dveře • centrální vysavače • těsnění oken a dveří •

Kontakt: ENESPO
Buničitá  201, 739 32 Vratimov, telefon: 0800 555 558

www.branyvrata.cz, e-mail: enespo@enespo.cz

Internet za vysvědčení
Nečekejte do 30.6. a pořiďte si Internet již dnes.

•  WiFi připojení v pásmu 2,4GHz.
•  Neomezené množství stažených dat.
•  Neomezená doba stahování.
•  Možnost her po síti.
•  Komunikace přes ICQ a Skype zdarma.
•  Uvedené ceny jsou bez DPH. 
    Akce platí do 31.7.2007.

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A HROMOSVODŮ, OPRAVY EL. NÁŘADÍ 

A SPOTŘEBIČŮ • IVO HRBEK
Bratří Musálků 343, 739 32 Řepiště

Mob.: 605 942 406, Tel.: 595 175 313
e-mail: revizehrbek@volny.cz

POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!
Bezkonkurenční snížení ceny za povinné ručení auto-
mobilů pro občany měst a obcí do  30 000 obyvatel !

• Sleva ve výši cca 20% a k tomu „vyjetý“ bonus 
  (počítaný od r. 2000) 
• Uzavřením pojistky nyní, můžete ušetřit až 50% z ceny  
  pro rok 2007!

Příklady cen:     akční cena     s max.bonusem 84 měs.
Do 1000 ccm:    2160,-           1404,-
1001-1350 ccm:      2880,-           1872,-
1351-1850 ccm:      4240,-           2756,-
1851-2500 ccm:      6720,-           4368,- 

Kontakt:       M.+R.Bednářovi
             Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671
      E-mail: radomir_bednar@generali.cz

Nabízíme Vám rovněž INVESTIČNÍ i KAPITÁLOVÉ
ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ pro Vás i Vaše děti
(FAMILY, LVÍČEK, CLEVER INVEST…)
u jedné z největších světových pojišťoven, která působí 
na našem území od r.1832…

N A Š E   S L U Ž B Y   

P R O   V A Š I   P O H O D U

Technické služby Vám nabízí:
 

•  pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16, 22 
•  realizace zahrad na klíč  •  napouštění bazénů (doprava 
vody)  •  údržbu travnatých ploch, kosení  •  vyhrabání listí
•  péči o okrasné dřeviny a keře  •  průklesty, ořezy, kácení
•  sadové a terénní úpravy  •  zakládání nových trávníků
•  kultivaci ploch  •  výkopy hrobů  •  pronájem mobilních 
WC  •  opravy ploch asfaltovou směsí  •  strojní výkopové 
práce  •  přepravu materiálů  •  geodetické práce  •  řezání 
betonových, asfaltových ploch  •  výstavbu a rekonstrukci 
dlážděných prostranství a chodníků  •  výrobu lehkých 
zámečnických  •  konstrukcí, sportovních prvků  
•  stolařské, zámečnické a natěračské práce  •  stavba plotů  
•  dopravní značení svislé i vodorovné
  

Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek - Místek

  Tel.: 558 443 211 ● Fax: 558 431 195  
E-mail: info@tsfm.cz ● www.tsfm.cz

Koupím stavební pozemek, popřípadě starší rodinný dům 
v Řepištích. Platba hotově. Nejsem realitní agentura. 

Tel.: Vratimov 777 626 945



 Vzhledem k tomu, že se v řadě uvedených tvrzení, 
čehož jsme si plně vědomi, jedná o tzv. tvrzení proti tvrzení, 
navrhujeme, aby příslušné orgány MŽP v součinnosti 
s obecním úřadem Řepiště provedly hloubkovou kontrolu 
zaměřenou zejména na: 
1. Kontrolu původního záměru a projektu skládky v porov-
 nání s dnešním stavem.
2. Kontrolu a vzorkování ukládaných odpadů.
3. Kontrolu hydrogeologického monitoringu – funkčnosti 
 systému, dodržování lhůt odběrů a kontrolu získaných 
 výsledků a analýz.
4. Zavést kontrolní měření úletu prachových částic a mo-
 nitoringu vody a půdy v bezprostřední blízkosti skládky.
5. Kontrola deponování odpadů, jejich evidence apod.

V případě, že se fi rma dopustila závažných odchylek 
proti schváleným záměrům, projektu a normám, žádáme 
orgány činné v této věci a orgány činné v trestním řízení 
o striktní nápravu ve stanovené lhůtě, k přerušení činnosti 
a defi nitivní likvidaci skládky a vyvození trestní zodpo-
vědnosti, jak právnických tak fyzických osob. 

Požadujeme zcela striktně, aby bylo zpracováno nové 
hodnocení vlivů provozu skládky ŘEPIŠTĚ na životní 
prostředí (EIA).

Vyjádření provozovatele k petici

Dne 26.4.2007  byla na Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje podána petice občanů  ve věci skládky průmyslových 
odpadů v obci Řepiště. Ve své petici považují skládku za 
nežádoucí z důvodu údajného negativního působení na 
životní prostředí. Svoje stanovisko zdůvodnili 7 body, na 
které bych rád z pozice provozovatele krátce reagoval. 

Úvodem k založení skládky průmyslového odpadu 
v Řepišti:

Návrh založení skládky průmyslového odpadu byl 
navržen ve vazbě na rekultivaci těžební jámy po těžbě 
cihlářské hlíny majiteli pozemku, tak jak to vyžadoval zákon. 
Možnost využití této lokality pro skládku, se vzhledem 
k vysokému ekologickému zatížení Ostravska, jevil jako 
velmi vhodný. V rámci posuzování vhodnosti lokality 
a celého systému provozování skládek takovéto kategorie 
proběhlo před vlastním schválením vybudování skládky 
řada odborných studií a řada schvalovacích procedur 
na všech, podle zákona a podle norem požadovaných, 
státních orgánech a ve společnostech, posuzující tuto 
odbornou problematiku. V rámci územního řízení k této 
stavbě, a při projednávání následného stavebního povolení, 
byly splněny všechny podmínky a požadavky příslušných 
státních orgánů a institucí, jakož i požadavky vyplývající 
ze Zákona o odpadech a norem řídících výstavbu skládek 
odpadů dle jednotlivých kategorií. Bez získání některého 
kladného stanoviska nebo schválení, by skládka nebyla 
postavena a následně schválena k provozování.

1. Množství odpadu je na Ostravsku velké množství. 
 Především z důvodu vysoké ekologické zátěže dřívější 

Skládka v Řepištích

Dne 30.4.2007 obdržel Obecní úřad Řepiště petici 
občanů, jejíž znění je níže uvedeno. Uvedená petice byla 
adresována také Krajskému úřadu Moravskoslezského 
kraje, odboru ŽP a zemědělství, a České inspekci život-
ního prostředí. Pod peticí bylo podepsáno 72 občanů 
Řepišť. Obecní úřad Řepiště požádal o vyjádření k petici 
zástupce majitele a provozovatele skládky Ing. Hlavinku, 
ředitele společnosti Cidemat Hranice, s.r.o., které rovněž 
zveřejňujeme.

    Rostislav Kožušník

Text petice

Skládka průmyslových odpadů Řepiště

Krajský úřad Moravskoslezského kraje provádí šetření 
k vydání integrovaného povolení společnosti CIDEMAT 
HRANICE s.r.o. pro provoz „Skládky průmyslových odpadů 
Řepiště“ uvedené oznámení bylo v průběhu dubna 2007 
umístěno na úřední desce OÚ Řepiště.

Níže podepsaní občané obce Řepiště mají za to, že 
další činnost skládky je NEŽÁDOUCÍ, jelikož negativně 
působí na životní prostředí, kvalitu ovzduší, povrchových 
vod a celkovou ekologii krajiny. Naše generace v rámci 
EU podepsala smlouvu v červnu 2005 o zásadách pro 
udržitelný rozvoj. Smlouvou se členské státy zavázaly 
k dodržování a prosazování ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí!

Odůvodnění k našemu stanovisku:
1. Skládka nemá dostatek přísunu odpadu. Odůvodnění 
 v roce 1995 – Zpravodaj obce Řepiště č. 37 konstatuje, 
 že naplnění bude v průběhu 3 let. Dnes je v provozu 
 déle než 10 let – k dnešnímu dni se ukládá stále 
 v 1. Kazetě (celkem 3 kazety)
2. V různém ročním období zápach a úlet odpadu po okolí 
 (viz seznam odpadů např. barvy, fi ltry ze spaloven, 
 kychtové plyny, azbest, vytříděný komunální odpad atp.
3. Stálá prašnost z celé volné mohylové plochy – cca 10 m 
 nad terénem (Ostravsko vysoce překračuje úlet prašných 
 částic).
4. Z valu výšky cca 10m v mnoha místech volně při 
 deštích stéká kontaminovaná voda, zřejmě chemickými 
 a karcinogenními látkami do odpadních vod vsakujících 
 do volné přírody.
5. Skládka je přeplňována v místech ukládání, což zejména 
 znamená její převýšení nad schválenou výškovou 
 úroveň a nad zemnící val, který dosahuje výšky 3,5m. 
6. Namátkově je zjišťováno zcela nekontrolované sypání, 
 schází kontrola deponovaných odpadů, tyto působí 
 velmi různorodě.
7. Nejsou k dispozici výsledky hydrogeologického monito-
 rování a výsledky analýz vody z pozorovacích vrtných 
 sond. Rovněž se neprovádí další monitorování dopadů 
 z provozu skládky na životní prostředí v obci Řepiště.

komunikace je uvedený odpad – především stavební 
těžký – navyšován do výšky povolené provozním 
řádem. V rámci částečného ukončování ukládání 
v I. kazetě bude vrchní část zarovnána  a překrytá vrst-
vou hlíny, tak jak je to provedeno v nižší části ve směru 
od hlavní komunikace. Konečná rekultivace skládky bude 
provedena podle již uvedené schválené dokumentace 
a dle požadavků zákona.

6. Každé auto a každý odpad je velmi přísně dle zákona 
 evidován a při příjmu zvážen. Kategorie ukládaných 
 odpadů je schválena v provozním řádu dle typu 
 konstrukce skládek.O každém odpadu je ze zákona 
 vedena velmi podrobná evidence, která je velmi často 
 podrobována vnější kontrole. Je to dáno především tím, 
 že každá kategorie odpadu je ze zákona zatížená jinou 
 výši odváděného poplatku do státní kasy a do příslušné 
 obce – „jedná se jistý druh daně“ a ty jsou vždy pečlivě 
 hlídány.  Jsme povinni vydat původci odpadu (ten který 
 jej na naši skládku dovezl) doklad o jeho uložení, kde je 
 přesně uvedena hmotnost a kategorie odpadu. Ne-
 souhlasím s tvrzením nekontrolovaného sypání odpadu 
 mimo systém daný provozním řádem. Pokud by došlo 
 k takovému prokazatelnému zjištění, dostala by naše 
 společnost vysokou pokutu. To, že je odpad různorodý 
 se může každý přesvědčit při otevření vlastní popelnice 
 u vlastního domu. 
7. Podle platných zákonů a podle schváleného provozního 
 řádu se provádí ve vazbě na provoz skládky řada 
 monitoringů, rozborů a analýz odbornými a ze zákona 
 certifi kovanými fi rmami, řada kontrol provozu skládky 
 dle provozního řádu, kontroly vedení dokumentace, 
 správný a včasný odvod fi nančních prostředků vůči 
 státu a obci, řádné vedení rekultivačního fondu a další 
 prověrky dle plánu kontrol, i kontroly neplánované „či dle 
 jiných požadavků“. O všech kontrolách je veden zápis 
 nebo protokol, jenž je také uložen u příslušného 
 úřadu, či kontrolní zkušebny. S řadou výsledků či kontrol 
 je seznamován i Obecní úřad a v případě, že požadoval 
 seznámení s výsledky kontrol, bylo mu vždy toto 
 umožněno. Je vyloženě lživá informace, že se provádí 
 něco nekalého, bez měření a nezávislých kontrol.

V posledním období dvou let bylo na naší skládce 
nejvíce kontrol ze všech okolních podobných zařízeních. 
Na základě každé z uvedených kontrol, pokud by zjistila 
porušení předpisů, by mohlo dojít k přerušení či zastavení  
provozu. Jsem rád, že našimi pracovníky je provoz skládky 
řádně veden, a že k žádným sankcím a postihům nedošlo. 

Skládkování odpadů patří do specifi ckého způsobu 
podnikání . Skládka průmyslového odpadu v Řepišti patří 
z hlediska své konstrukce k nejlepším, právě z důvodu 
řádného zajištění odpadů proti případným škodám na 
životním prostředí. Není právě postavení a provozování 
takto zajištěné skládky jednou z důležitých podpor ochrany 
životního prostředí a dodržování a naplňování, v petici 
citované, smlouvy o ochraně životního prostředí?

Ing. Radek Hlavinka - ředitel společnosti 
Cidemat Hranice s.r.o.

 výrobou. Skládka byla především z tohoto důvodu 
 vysokým investičním nákladem zbudována jako jedna 
 z nejlepších. Bohužel s několikerou změnou zákona 
 o odpadech, kdy se řízené a evidované uložení 
 nebezpečného odpadu zpoplatňuje částkou 4800,- Kč 
 za tunu uloženého odpadu nutí hledat původce 
 odpadu jakékoliv náhradní řešení. Z každé uložené 
 tuny nebezpečného odpadu připadá obci nyní částka 
 1.400,-Kč/t. Tím jen obci, i když se ukládá méně proti 
 původním předpokladům, přichází na její investice cca 
 3.000.000,- Kč za rok.
2. Provoz skládky je řízen provozním řádem, který 
 stanovuje provoz na vlastní skládce. Dovezený odpad 
 je dle své povahy řádně na skládce rozmísťován, tak 
 aby minimálně ovlivňoval své okolí. Odpad, který 
 obsahuje prach je technickými prostředky překrýván 
 nebo je ukládán do druhé kazety, která se začala na jaře 
 používat. Odpad, který je případně odnesen ze skládky 
 větrem, je našimi pracovníky řádně sesbírán. Velmi 
 často je však tento odpad na skládce uvolňován 
 některými občany z okolí, kteří i přes řádné oplocení  na 
 pozemek vstupují a odpad uvolňují.
3. Prašnost mohyly se snažíme neustále snižovat jednak 
 tím, že se postupně překrývá vrstvou hlíny a těžším 
 inertním odpadem ve vyšší části skládky. Na tuto vyšší 
 část skládky, před jejím ukončením, se v průběhu tohoto 
 roku ukládá převážně stavební neutrální odpad, který 
 má velkou měrnou hmotnost a kterým lze první kazetu 
 ukončit. Neutrálního odpadu lze na skládku uložit jen 
 20% z celkového ukládaného množství (podmínka daná 
 ze zákona). Proto se „zdá“, že ukončování  I. kazety trvá 
 dlouho. 
4. Pod celou skládkou je uložena vysoce kvalitní, ne-
 propustná a pevná folie určená pro toto použití. Všech-
 ny vody, které „protečou kazetou, která je v provozu 
 – ukládá se v ní odpad“ je svedena do jímky odpadní 
 vody a tato voda je protokolárně odvážena do speciální 
 čistírny kontaminovaných vod. Není pravda, že vody ze 
 skládky nekontrolovaně odcházejí do volné přírody.
5. Výška skládky – odpadu i následně  výška po konečné 
 rekultivaci byla schválena v procesu  stavebního povo-
 lení této skládky. Realizační projekt skládky obsahuje 
 konečné výšky a profi l celé skládky po jejím dokončení. 
 Tento profi l bude samozřejmě v rámci kolaudace stavby 
 geodeticky zaměřen a v rámci kolaudace vlastní 
 rekultivace skládky musí splňovat podmínky dané 
 rozhodnutím stavebního povolení. Není důvod a ani 
 možnost tyto schválené výšky překročit. To se týká 
 ukončení skládky. 

V průběhu skládkování  nám dovoluje schválený 
provozní řád ukládat odpad před uzavřením kazety 
do kóty 319m.n.m. Na základě geodetického měření, 
které proběhlo v 04/2007 jsme pouze v nejvyšším bodě 
dosáhli tuto výšku. Tak jak jsme na jaře informovali 
Obecní úřad a Českou inspekci životního prostředí 
kraje, předpokládáme ukončení ukládání odpadu do 
první kazety v průběhu první poloviny tohoto roku 
(dle množství vhodného odpadu). Vzhledem k tomu, 
že kolem kraje první kazety vede jediná přístupová 


