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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště,
konaného dne 17. 2. 2016 v Osvětovém domě v Řepištích
307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Jana Kožušníka a pana Jana Kukučku a ověřovateli zápisu pana Miroslava Lyčku a pana Rostislava
Mojžíška.
308. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 9. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Zpráva kontrolního výboru,
5. Zprávy o činnosti komisí,
6. Hospodaření obce za rok 2015, investiční projekty,
dotace, rezervy,
7. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Řepiště, příspěvkové organizace v r. 2015,
8. Rozhodnutí rady obce,
9. Rozpočet obce na rok 2016,
10. Rozpočtový výhled 2016-2022,
11. Investiční a neinvestiční projekty obce v r. 2016,
12. Urbanistická studie centra obce,
13. Splašková kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa,
14. Obecní bytový dům,
15. Individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2016
(kultura, sport, spolky),
16. Dopravní obslužnost obce v r. 2016,
17. Program rozvoje obce Řepiště 2016-2023,
18. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
19. Majetkoprávní záležitosti, převody pozemků do
vlastnictví obce,
20. Různé,
21. Závěr.
309. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. 12. 2015.
310. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 9. 2. 2016 a zprávu finančního výboru za rok 2015.
311. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z kontrolního výboru ze dne 27. 1. 2016 a zprávu
kontrolního výboru za rok 2015.
312. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o činnosti sociální komise za rok 2015.
313. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o činnosti sportovní a kulturní komise za rok 2015.
314. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o činnosti komise pro investiční rozvoj obce za rok
2015.
315. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dle stavu
k 31. 12. 2015:
- výsledek hospodaření a plnění rozpočtu obce
Řepiště:
celkové příjmy: 28.488.923,52 Kč, 100,95 % rozpočtu
celkové výdaje: 24.071.377,41 Kč, 66,38 % rozpočtu
saldo (přebytek): 4.417.546,11 Kč,

- rezervu obce z předchozích let 74.905.726,55 Kč,
- výši pohledávek 127.481,- Kč,
- zprávu o realizaci investičních projektů,
- zprávu o získaných dotacích.
316. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
z dílčího přezkumu hospodaření obce k 30. 9. 2015
provedený společností OK – Audit, s.r.o. dne
4. 12. 2015.
317. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Řepiště v r. 2015, stav rezervního
fondu k 31. 12. 2015 a hospodářský výsledek za rok
2015.
318. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady obce v období prosinec 2015 až únor 2016.
319. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet obce
Řepiště na rok 2016 dle přílohy:
Příjmy celkem
28.481.000,- Kč,
Výdaje celkem		
39.763.000,- Kč,
Ztráta		
- 11.282.000,- Kč,
Financování		
11.282.000,- Kč.
Saldo rozpočtu je financováno prostředky z minulých
let a hospodářskou činností obce.
320. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou organizaci obce Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, neinvestiční
příspěvek pro rok 2016 ve výši 2.350.000,- Kč, v tom
odpisy ve výši 1.073.781,- Kč.
321. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení
částky 70.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu
obce na rok 2016 do Zaměstnaneckého fondu.
322. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi realizovat aktivity obsažené v rozpočtu obce Řepiště na
rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem.
323. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtový
výhled na léta 2016-2022 dle přílohy.
324. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2016 v celkové výši
17.659.000,- Kč dle přílohy.
325. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přípravné
a projekční práce na realizaci projektu „Návrh úprav
průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště“ včetně
dalších dopravních staveb v centru obce (parkoviště,
prodloužení ul. Sportovní) dle dopravně inženýrské
studie „Návrh úprav průtahu silnice II/477 přes obec
Řepiště“ zpracovávanou společností UDI Morava
s.r.o., Ostrava v září 2015.
326. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
POV 2016, na projekt Obnova místní komunikace
č. 7b, ul. Zemědělská v obci Řepiště, celkové náklady
2.096.491,- Kč, požadovaná dotace 1.000.000,- Kč,
realizace do 31. 12. 2016, a pověřuje starostu
v případě schválení dotace dotaci přijmout a projekt
realizovat.
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327. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit
projektovou přípravu projektu vodovodu pro ulici
Cihelní.
328. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit
projektovou přípravu projektu odkanalizování obce
Řepiště, 6. etapa, stoka F, lokalita Rakovec.
329. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit
plánované dispoziční úpravy v budově tělocvičny.
330. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu „Rekonstrukce bytů a společných
prostor v objektech Vinohradská 289 a 290, Řepiště“.
331. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu „Kulturní dům s restaurací U Máně“.
332. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu rekonstrukce a přístavby hasičské
zbrojnice dle návrhu z urbanistické studie Ing. arch.
Petra Lichnovského, Architektonická kancelář s.r.o.
ze 07/2015.
333. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti
o dotaci na projekt rekonstrukce a přístavby hasičské
zbrojnice na Ministerstvo vnitra ČR z programu
Dotace pro jednotky SDH obcí a v případě získání
dotace se zavazuje financovat svůj podíl na realizaci projektu (min. 50 % nákladů), a to uvolněním
z finanční rezervy obce Řepiště.
334. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti
o dotaci na pořízení nové požární techniky (nový
dopravní automobil) pro jednotku požární ochrany
obce Řepiště na Ministerstvo vnitra ČR z programu
Dotace pro jednotky SDH obcí a v případě získání
dotace se zavazuje financovat svůj podíl na realizaci
nákupu (min. 50 % nákladů), a to uvolněním z finanční
rezervy obce Řepiště.
335. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav
přípravných a projekčních prací na projektu rekonstrukce kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích.
336. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
v případě vypsání vhodných dotačních titulů na realizaci projektů obsažených v rozpočtu obce Řepiště
na rok 2016 zpracovat a podat žádosti o dotace
u poskytovatelů.
337. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje urbanistickou
studii s názvem „Centrum obce“ zpracovanou Ing.
arch. Petrem Lichnovským, Architektonická kancelář
s.r.o. ze 07/2015, upravenou 2/2016.
338. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu projektových a přípravných prací
a jednání v majetkoprávních záležitostech pozemků
v souvislosti se záměrem vybudování splaškové
kanalizace a ČOV.
339. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit
personální obsazení inženýrsko-technického koordinátora projektů kanalizací a ČOV pro obec Řepiště.
340. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit
další projektovou přípravu projektu Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1. etapa.
341. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit
projektovou přípravu projektu splaškové a dešťové
kanalizace v centru obce.
342. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí
podanou žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj
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z programu RRC/02/2016 na projekt Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště,
celkové náklady 814.000,- Kč, požadovaná dotace
300.000,- Kč, termín realizace do 31. 10. 2016 a pověřuje starostu v případě schválení dotace přijmout
dotaci a podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
343. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o pokračování projekčních a přípravných prací
na projektu Obecního bytového domu, architektonickou studii objektu z 1/2016 a další harmonogram
prací.
344. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje celkovou výši
finančních prostředků pro individuální dotace na rok
2016 z rozpočtu obce Řepiště na podporu kultury,
sportu a spolkových aktivit v obci Řepiště v celkové
výši 745.000,- Kč.
345. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci
spolku Českému svazu včelařů o. s., ZO Paskov, na
údržbu nemovitého majetku ve výši 10.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2016.
346. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci
spolku Českému svazu včelařů, z. s., ZO Horní
Datyně, na podporu včelařství ve výši 4.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D2/2016.
347. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z. s., na údržbu
a zřízení políček pro drobnou zvěř ve výši 10.000,- Kč
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D3/2016.
348. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec,
na podporu ekologických aktivit žáků školy ve
výši 5.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D4/2016.
349. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Vratimov,
p.o., na nákup hudebních nástrojů ve výši 20.000,- Kč
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D5/2016.
350. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci
příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace, na nákup vybavení a organizaci schválených aktivit a akcí a činnost mažoretek
ve výši 40.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D6/2016.
351. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Moravskoslezská Sinfonietta, z. s., na náklady
koncertní sezóny v roce 2016 ve výši 82.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D7/2016.
352. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Svatomichaelskému pěveckému sboru Řepiště prostřednictvím prezidenta sboru pana Jana Kožušníka,
bytem Na Kůtách 76, 739 31 Řepiště, na činnost sboru
v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Řepiště č. D8/2016.
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353. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Klubu
seniorů Řepiště prostřednictvím předsedkyně klubu
paní Zdeňky Březinové, bytem Vinohradská 242,
739 31 Řepiště, na činnost Klubu seniorů Řepiště
v roce 2016 ve výši 25.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Řepiště č. D9/2016.
354. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z. s., v celkové výši 184.000,- Kč, a to
na činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť
a budovy ve výši 84.000,- Kč a na práci s mládeží ve
výši 100.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D10/2016.
355. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje změnu v účelu
investiční dotace spolku TJ Řepiště, z.s., v celkové
výši 150.000,- Kč, na realizaci investičních projektů
TJ Řepiště na základě Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Řepiště č. D9/2014 ze dne 20. 2. 2014
ve znění dodatků č. 1 a 2, a to doplněním o financování
přípravných a projekčních prací na realizaci investičních projektů TJ Řepiště, na základě Dodatku č. 3.
356. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku SHČM - Sboru dobrovolných hasičů
Řepiště v celkové výši 95.000,- Kč, a to na činnost
sportovního družstva ve výši 25.000,- Kč a na práci
s mládeží ve výši 70.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Řepiště č. D11/2016.
357. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci
církevní právnické osobě Římskokatolická farnost
Vratimov na financování přípravných a projekčních
prací rekonstrukce kostela sv. Michaela archanděla
v Řepištích ve výši 100.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Řepiště č. D12/2016.
358. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů
dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje pro
linku MHD č. 915081 na období roku 2016 a úhradu
prokazatelné ztráty za r. 2016 ve výši předběžného
odborného odhadu v částce 608.577,- Kč na základě
Dodatku č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti a organizačním zajištění ostatní
dopravní obslužnosti uzavřené dne 18. 3. 2009
s dopravcem Dopravním podnikem Ostrava a.s. a s
Koordinátorem ODIS s. r. o..
359. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů
dopravní obslužnosti obce linky č. 860322 a 860352
v r. 2016 a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2016 ve výši
odborného odhadu v částce 70.270,- Kč na základě
Dodatku č. 8 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..
360. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o stavu přípravy Programu rozvoje obce Řepiště 2016
- 2023.
361. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána včetně
hospodaření svazku obcí v r. 2015:
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celkové příjmy:
754.198,86 Kč 100,47% rozpočtu
celkové výdaje:
766.149,63 Kč 63,07% rozpočtu
saldo (ztráta):
-11.950,77 Kč (kryta rezervou
					z předchozích let)
konečný stav na účtu k 31. 12. 2015 - částka
454.219,65 Kč.
362. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí Region Slezská brána na
rok 2016:
Příjmy celkem
466.000,- Kč,
Výdaje celkem
931.000,- Kč,
Saldo (ztráta)
- 465.000,- Kč,
ztráta kryta rezervou z předchozích let.
363. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení
ročního členského příspěvku do svazku obcí Region
Slezská brána nově ve výši 22,- Kč na obyvatele
s účinnosti od 1. 1. 2016.
364. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vyslání
starosty, místostarostky a předsedy komise pro
investiční rozvoj obce na pracovní cestu do Norska
v rámci projektu Workshop: Revitalizace kulturního
a přírodního dědictví v odlehlých oblastech prostřednictvím svazku obcí Regionu Slezská brána ve dnech
10. - 15. 5. 2016.
365. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje bezúročnou
finanční zápůjčku ve výši 100.000,- Kč vydlužiteli
Regionu Slezská brána na předfinancování projektu
pracovního setkání Regionu Slezská brána s norskými
partnery v Norsku s názvem „Workshop: Revitalizace
kulturního a přírodního dědictví v odlehlých oblastech“ v případě podpoření dotací z bilaterálního fondu
EHP a Norských fondů, a to do 31. 12. 2016.
366. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z činnosti spolku MAS Slezská brána, z. s..
367. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s kofinancováním části nákladů na provoz a administrativu MAS
Slezská brána, z. s., prostřednictvím svazku obcí
Region Slezská brána, a to z ročního členského
příspěvku ve výši 3,- Kč na obyvatele.
368. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků
parc.č. 1258 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 758 m2 a parc.č. 1396/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 650 m2, oba k.ú. a obec
Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, od
prodávajících: …, podíl 1/3, …, podíl 1/3, ..., podíl
1/3, za sjednanou kupní cenu 98.560,- Kč a úhradu
nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí, na základě kupní smlouvy
o koupi nemovité věci; pozemky jsou kupovány
v obecném zájmu jako pozemky pod stávající místní
komunikací ul. Na Olejní.
369. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru
pozemku parc.č. 1231/7 orná půda o výměře 58 m2,
k.ú. a obec Řepiště, odděleného geometrickým
plánem č. 1251-66/2015, včetně všech součástí
a příslušenství, od dárce …, a schvaluje úhradu
nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy
o převodu vlastnictví k nemovitým věcem; a bere
na vědomí případné zatížení darovaného pozemku
zřízením služebnosti stezky, průhonu a cesty ve
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prospěch pozemku parc.č. 1231/6 orná půda
o výměře 1046 m2, k.ú. a obec Řepiště, odděleného
tímtéž geometrickým plánem; pozemek je převáděn
v obecném zájmu jako pozemek pod stávající místní
komunikací ul. Rakovecká.
370. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc.č. 51/1 zahrada o výměře 1727 m2, k.ú. a obec
Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, od
prodávajícího …, za sjednanou kupní cenu 949.850,- Kč
a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí a úhradu daně z nabytí výše
uvedené nemovité věci ve výši 4%, na základě kupní
smlouvy o koupi nemovité věci; pozemek je kupován
v obecném zájmu jako strategický pozemek v centru
obce, na pozemek má obec předkupní právo a zájem
jej vykoupit, bezprostřední sousedství s pozemky
a budovou ve vlastnictví obce, která se bude rekonstruovat, nevykoupení ohrožuje realizaci této investice,
vlastník na ceně pozemku dlouhodobě trvá, sjednaná
cena výrazně překračuje kupní cenu dle znaleckých
posudků, kdy pozemek byl oceňován jako pozemek
veřejné zeleně, sjednaná cena odpovídá ceně v místě
a čase obvyklé za pozemky stavební.
371. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
připravit možný převod budovy Domu zahrádkářů,
Selská č.p. 195, na pozemku parc.č. 88/3, ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Řepiště do majetku obce Řepiště
372. Zastupitelstvo obce Řepiště nesouhlasí s úplatným
převodem pozemků parc.č. 1575/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra 976 m2, parc.č. 1575/2
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 326 m2,
a parc.č. PK 949, výměra 8666 m2, vše k.ú. a obec
Řepiště, ve vlastnictví České republiky na obec
Řepiště, pozemky jsou pozemky pod místní komunikací č. 4b, ul. O. Stibora, a pověřuje starostu
řešit bezúplatný převod pozemků do majetku obce
Řepiště.
373. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční
dar domovu pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka,
identifikátor 3056248, Slezská diakonie se sídlem Na

Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, s místem
provozování Komorní Lhotka 210, 739 53 Hnojník na
dofinancování provozních nákladů ve výši 20.000,- Kč
na základě darovací smlouvy.
374. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
Domovu pro seniory Ondráš, p. o., se sídlem Fryčovická 518, Brušperk PSČ 739 44, IČ: 66933722, na
dofinancování provozních nákladů ve výši 20.000,- Kč
na základě darovací smlouvy.
375. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční
dar domovu se zvláštním režimem Medela – péče
o seniory o.p.s., Ostravice 855, 739 14 Ostravice,
IČ 02141531, na dofinancování provozních nákladů
ve výši 20.000,- Kč na základě darovací smlouvy.
376. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční spoluúčast obce na tradičním Řepišťském krmáši v r. 2016
z rozpočtu obce ve výši 20.000,- Kč.
377. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální
podoby a částečné revize katastru nemovitostí v k.ú.
Řepiště.
378. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení nájemného o inflaci 0,3% pro rok 2016 u uzavřených smluv
o nájmu nebytových prostor v majetku obce Řepiště,
ve kterých je zvýšení nájemného zakotveno.
379. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření
dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
s nájemcem Dopravní podnik Ostrava, a.s. týkající se
zvýšení nájemného o inflaci 0,3% pro rok 2016.
380. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve
výši: předseda výboru a komise 1194,- Kč + 192,- Kč;
člen výboru a komise 938,- Kč + 192,- Kč, člen zastupitelstva 384,- Kč + 192,- Kč, všechny od 1. 3. 2016.
381. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 10. zasedání zastupitelstva dne 27. dubna
2016 od 17.00 hodin v Osvětovém domě v Řepištích.

Investiční projekty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás touto cestou informovat o průběhu
přípravy některých investičních projektů obce:
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v Řepištích,
I. etapa – obec předpokládá, že koncem roku 2016 získá
stavební povolení a podá žádost o dotaci na výstavbu kanalizace z OPŽP. Aktualizované náklady na stavbu jsou ve
výši cca 73 mil. Kč vč. DPH, dotace z OPŽP by měla činit
63,75 %, tj. 46,7 mil. Kč, vlastní zdroje pak 26,6 mil. Kč. Na
zajištění agendy kanalizace bude obec spolupracovat se
stavebním inženýrem znalým místních poměrů, který bude
pomáhat s technickými záležitostmi projektu a bude mít
projekt na starost. Momentálně řešíme převod pozemků
pod ul. O. Stibora ve vlastnictví ČR v hospodaření Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
obce. Z tohoto důvodu nemohlo být dosud zahájeno územní

řízení a vysoutěžena projekční firma na zpracování dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace
a projektů domovních přípojek jednotlivých nemovitostí
občanů (projektové dokumentace přípojek budou hrazeny
na základě rozhodnutí zastupitelstva z rozpočtu obce).
Komunitní obecní bytový dům – je zpracována
a schválena studie bytového domu, která předpokládá
vznik objektu občanské vybavenosti obsahujícího komunitní prostory pro seniory (společenskou komunitní místnost,
komunitní dílnu a učebnu), zázemí pro terénní pečovatelskou službu a výstavbu 19 upravitelných malometrážních
bytů (15 bytů 1+KK a 4 byty 2+KK). Budova bude mít
2 nadzemní podlaží a obytné podkroví a vznikne přestavbou
a přístavbou stávající budovy Osvětového domu č. p. 302
na ul. Mírová. Autorem studie je ing. arch. Petr Lichnovský.
Před dokončením je projekt pro územní rozhodnutí. Vlast-
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nici sousedních pozemků a staveb po představení studie
vyjádřili nesouhlas s navrhovanou stavbou. Své námitky
budou uplatňovat v územním řízení. Obec bude stavbou plně
respektovat povinné náležitosti dle stavebních a územně
plánovacích předpisů a bude jednat o zapracování některých
jejich konkrétních připomínek. Obec projekt připravuje pro
realizaci v r. 2017 (v návaznosti na dotační titul MMR ČR).
Předpokládané investiční náklady jsou cca 32 mil. Kč vč.
DPH. Projekční práce jsou podpořeny dotací s Moravskoslezského kraje z Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2015 částkou 500 tis. Kč.
Společenský dům s restaurací U Máně – v únoru
2016 byla uzavřena smlouva na projekční práce s ing. arch.
Radimem Chválkem. V současné době je dokončena architektonická studie objektu a bude se pokračovat v dalších
projekčních pracích. Odhadované náklady na rekonstrukci
jsou cca 15 mil. Kč vč. DPH. Obec vykoupila po mnoha
letech jednání pozemek v sousedství objektu a vlastní tedy
kompletně pozemky v proluce mezi objektem restaurace
a rodinným domem č.p. 183 (ve směru k základní škole).
Obec by ráda zahájila rekonstrukci objektu co nejdříve. Předpokládáme opět v r. 2017 (možná už konec 2016).
Přístavba požární zbrojnice – z důvodu vypsání
nového programu na rekonstrukce a výstavbu požárních
zbrojnic obec uspíšila přípravu projektu na rekonstrukci
a přístavbu požární zbrojnice v centru obce. V současné
době se ve spolupráci s hasiči dokončuje architektonická
studie objektu, která obsahuje jednak rekonstrukci stávající
budovy požární zbrojnice, ale především přístavbu (severním
směrem) nového zázemí pro výjezdní jednotku obce – garáž
pro požární techniku s montážní jámou, zázemí pro uložení
výzbroje a výstroje výjezdní jednotky, sociální zařízení
a novou požární věž. Odhadované náklady na rekonstrukci
hasičárny jsou 1,3 mil. Kč a na přístavbu požární zbrojnice ve
výši 3,6 mil. Kč. Přístavba garáže je nutnou podmínkou pro
získání nového požárního automobilu pro výjezdní jednotku
obce, o který hasiči a obec dlouhodobě usilují. Stávající
garáž v požární zbrojnici rozměrově a normově nevyhovuje
velikostí vozidel a stávajícím předpisům (byla stavěna pro
koňskou stříkačku).
Urbanistická studie centrum obce Řepiště - studie
byla zadána ke zpracování v lednu 2015 a ze tří oslovených architektů byl zastupitelstvem vybrán ing. arch. Petr
Lichnovský. Ke studii proběhlo postupně 10 pracovních
schůzek zastupitelstva obce, proběhly schůzky se spolky,
organizacemi a zájmovými skupinami, využito bylo dotazníkové šetření mezi občany z r. 2014. V srpnu 2015 byla studie
předána a převzata zastupitelstvem a proběhla prezentace
studie veřejnosti před jejím projednáním v zastupitelstvu
v září 2015. Zastupitelé však v rámci programu zasedání
zastupitelstva 9. 9. 2015 projednání studie stáhli z programu
a studii neprojednali. Následně zastupitelstvo začalo řešit
zpracování alternativy ke studii týkající se varianty umístění
restaurace z objektu U Máně do přístavby tělocvičny. Při
specifikaci náplně na pracovní schůzce a dalších jednáních
zastupitelé po zvážení všech argumentů pro a proti restaurace U Máně a restaurace u tělocvičny nakonec rozhodli,
že restaurace bude U Máně a k tělocvičně se přistaví spolkové, zasedací, cateringové a wellness prostory. Bohužel při
nastavení velikostí, náplně, funkčnosti a potřebnosti těchto
prostor nebylo možné najít jednoznačnou shodu pro přesné
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zadání pro architekta. Vedení obce proto navrhlo zastupitelstvu odložit zpracování náplně a uchopení přístavby
tělocvičny na později a neblokovat schválení urbanistické
studie jako celku. Prostor přístavby tělocvičny a prostor
mezi kurty a fotbalovým hřištěm TJ je ve studii prozatím
neřešen a zůstává jako rezerva do doby vyspecifikování
potřeb obce z hlediska přístavby tělocvičny. Současná
potřebnost jednotlivých prostor se po realizaci Komunitního
obecního bytového domu s komunitním centrem seniorů
a po realizaci Společenského domu s restaurací U Máně
zásadně změní. V prostorech tělocvičny se provedou dílčí
stavební úpravy, které zahrnují zřízení a vybavení bytu pro
správce, montáž rolet anebo žaluzií v tělocvičně (stínění pro
badminton), realizace kuchyňky v 1 NP v místnosti skladu,
instalace střešních oken v kruhovém skladu ve 2 NP, dočasná
provizorní stavba venkovního skladu nábytku a podia. Tyto
úpravy by měly umožnit v tělocvičně dočasné zvýšení
spolkového a společenského provozu z důvodu rekonstrukce objektů Osvětového domu, společenského domu
s restaurací U Máně a rekonstrukce a přístavby požární
zbrojnice, které jsou ke spolkovým aktivitám dnes využívány.
Konečná podoba studie byla schválena zastupitelstvem
v únoru 2016 a je dostupná na webových stránkách obce
www.repiste.eu.
Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště –
v návaznosti na dopravně inženýrskou studii ze září 2015
a schválení urbanistické studie Centrum obce Řepiště se
připravuje zadání projekčních prací na realizaci projektu
úprav průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště. Projekt si
klade za cíl řešit několik požadavků: zvýšit bezpečnost
dětí a občanů při přecházení frekventované krajské silnice,
posílit přestupní místo na MHD (autobusové zálivy), vybudovat prodloužení ulice Sportovní, podpořit cyklodopravu
do školy a do zaměstnání (přestup na MHD), vybudovat
chybějící parkovací místa v centru, dobudovat chodníky
a vyřešit napojení kostela a hřbitova na dopravní infrastrukturu mimo stávající přechod. Nejproblémovější místo je
přechod u základní školy, kostela sv. archanděla Michaela
a tělocvičny, kde se koncentruje několik rizikových míst.
Nejrizikovější je bezpečnost přecházení (přechod) pro děti
a mládež a občany (cesta do a ze školy, družina, přecházení
do tělocvičny, kostel, hřbitov). Dále jsou zde zastávky MHD
(jedna bez zálivu), nevhodný vjezd ke škole a ke kostelu,
nedořešené krátkodobé parkování rodičů v ranních a odpoledních hodinách (režim K + R), chybějící chodník podél
východní strany silnice, nedostatek parkovacích míst veřejných objektů a parkování při přestupu na MHD na Ostravu
a F-M. Jedná se o náročný a komplikovaný projekt s náklady
cca 13 mil. Kč. Jeho vyřešení a realizace je však pro další
fungování obce nezbytná. Obec připravuje projekt pro dotaci
z IROP. Realizaci předpokládáme v letech 2018-2019.
Výše uvedené projekty budou velmi náročné na přípravu,
realizaci a financování. Obec kromě projektové přípravy
a zajištění financování investic prostřednictvím vhodných
dotací řeší i následné provozní modely z hlediska dlouhodobě
udržitelného rozvoje obce a vlivu provozu na rozpočet obce.
Prioritou je naplnění potřeb občanů a vytvoření dobrých
podmínek pro bydlení, služby, občanský a veřejný život.
Děkuji všem, kteří nám s přípravou a realizací projektu
aktivně pomáhají.
Rostislav Kožušník, starosta

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

obec Řepiště

PROGRAM ROZVOJE OBCE - NA LÉTA 2016–2023
Základním strategickým rozvojovým dokumentem
obce, zakotveným v zákoně č. 128/ 2000 Sb., o obcích, je
program rozvoje obce (PRO).
Dobře zpracovaný program rozvoje obce zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná
řešení. Umožňuje tak sladit představy důležitých subjektů
o rozvoji obce, zvýšit připravenost obce k podávání žádostí
o dotační podporu a zvýšit tak šanci obce získat další
finanční prostředky.
V Řepištích navazuje PRO na předchozí Strategický
plán rozvoje Obce Řepiště na léta 2007 – 2015, aktualizovaný ještě na rok 2016. Přípravu a zpracování nového
plánu dostala na starost komise pro investiční rozvoj obce.
Jejím úkolem bude připravit pro zastupitelstvo obce strategický dokument, který zahrne celou řadu oblastí života
a rozvoje obce. Od rozvoje lokalit vhodných pro setkávání
občanů, přes zlepšení nabídky sociálních služeb, zlepšování životního prostředí, kulturní a sportovní vyžití v obci,
dopravní infrastrukturu a bydlení až po výstavbu, rekonstrukce a doplnění objektů občanské vybavenosti.
Je logické, že příprava dokumentu takového významu
není možná bez široké diskuze občanů, společenských
organizací, podnikatelů a dalších aktérů v obci. Počínaje
tímto číslem Zpravodaje budeme vás na jeho stránkách
pravidelně informovat o postupu prací v přípravě a projed-

návání programu. Očekáváme a velice vás prosíme o vaše
reakce a připomínky k tvorbě a jednotlivým oblastem života
v Řepištích. Jen tak se nám opravdu podaří pojmenovat
silné a slabé stránky naší vesnice a najít odpovídající řešení
a výzvy pro nové období.
První krok k získání dat o názorech, potřebách
a požadavcích obyvatel obce pro příští léta je dotazník,
který jste dostali spolu s předchozím číslem Zpravodaje
obce Řepiště. Z 580 odeslaných dotazníků se vrátilo 107.
Kompletní analytická data budou k dispozici do konce
tohoto měsíce a naleznete je mimo jiné na webových
stránkách obce. Už z průběhu zpracování lze usuzovat na
některé obecnější trendy. Zřetelně chybí solidní restaurační
zařízení, stejně jako komunitní obecní bytový dům sloužící seniorům a dalším potřebným skupinám obyvatel. Je
zřejmé, že orientace zastupitelstva na výstavbu a provoz
těchto zařízení v rámci zpracované studie „Centrum obce
Řepiště“ se ukazuje jako správná.
Pokud se veškeré práce a diskuze o Programu rozvoje
obce podaří uskutečnit podle stanoveného harmonogramu,
mělo by tento strategický dokument naší obce projednat
zasedání zastupitelstva obce v září letošního roku.

Rekonstrukce obecních domů
na ulici Vinohradská

Prázdniny v Řepištích 2016

V roce 2015 proběhla rekonstrukce bytů v obecním
domě č.p. 291 na ulici Vinohradská.
Ve zbývajících dvou domech č.p. 289 a 290 se začne
s opravami bytů a společných prostor 25. dubna letošního
roku. Jedná se o celkovou opravu bytů (rozvody topení,
elekřiny a vody, výměna podlah, vnitřních a venkovních dveří, sociálních zařízení, budou zabudovány nové
kuchyňské linky a vestavěné skříně), dále ve společných
prostorách (sklepy a schodiště) bude provedena výměna
dveří, úprava kotelny a výmalba. Společnost STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. na základě smlouvy o dílo
zrealizuje zakázku „Rekonstrukce bytů a společných
prostor v objektech Vinohradská 289 a 290, Řepiště“ za
částku 4 599 545,90 Kč včetně DPH, do poloviny listopadu 2016.
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Popelnice na zeleň
Pravidelný odvoz zeleně v průběhu
vegetačního období (duben - listopad)
bude v roce 2016 svážen 1x za 14 dní
v pátek v sudém týdnu.

Jan Schönwälder,
předseda komise pro investiční rozvoj obce

„Dětský tábor“ v Řepištích proběhne v termínech:
1. týden
2. týden
3. týden

18. 7. – 22. 7.
25. 7. – 29. 7.
1. 8. – 5. 8.

Přihlašovat děti z Řepišť ve věku od 5
do 10 let bude možno od 30. května 2016 na
obecním úřadě. Cena je stanovena na 180,- Kč/den. První
záloha (polovina částky) musí být zaplacena do 10. června,
doplatek do 8. července.
Těšíme se na Vás.
Za kolektiv vedoucích
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

č. 133

www.REPISTE.eu

Šachový turnaj v ŽABNI
Na konci ledna, pár dní před pololetním vysvědčením,
se osm odvážlivců Základní školy Řepiště zúčastnilo
šachového turnaje na Základní škole v Žabni, pořádaného v rámci Regionu Slezská brána a za podpory Moravskoslezského kraje. Po příjezdu nás, společně s dalšími
základními školami z Šenova, Václavovic, Sviadnova,
Sedlišť a Vratimova, přivítalo příjemné prostředí a organizátoři ze Střediska volného času Klíč Frýdek-Místek.
Po slavnostním zahájení turnaje vše propuklo a tváře
soutěžících se začaly červenat úměrně se zvyšujícím se
napětí a vzrušení. Soutěžilo se sedm kol, přičemž k získání

jednoho bodu bylo nutno v kole zvítězit. V případě remízy
obdržel hráč půl bodu. Všichni žáci naší základní školy
statečně bojovali a ve velké konkurenci se nám podařilo
nad soupeři několikrát zvítězit nebo uhrát remízu. Nicméně
na umístění na medailových pozicích to nestačilo. Přesto
jsme se dokázali z účasti na tomto turnaji radovat a přivezli
jsme si jak cennou zkušenost a zážitek, tak odhodlání
dopadnout v příštím roce ještě lépe.
Zuzana Strnadlová, DiS.

SENIOŘI - HALÓ!
Po lednovém zdařilém večírku jsme dostatečně odpočati, a tak je načase již uvažovat
o jarní aktivitě. Připravili jsme pro vás bohatý program na následující měsíce.
20. 4. 2016 – středa - sejdeme se na BOWLINGU Rakovec,
sraz ve 13.30 hodin. Přijďte ve velkém počtu, kdo se bude
snažit, možná něco vyhraje.
7. 5. 2016 – sobota – kulturní program „Devatero řemesel,
desátá láska“ tělocvična Řepiště od 16.30 hodin. Líbivé
písně velmi známých světových a českých skladatelů, hra na kytaru a klavír, krátké povídky a básně –
provází humorné vyprávění netradičních příběhů ze
života dvou přátel – sólisty opery a operety Slezského
divadla v Opavě, nositele státní divadelní ceny, učitele
hudby a zpěvu – pana Petra Soóse a Oldřicha Kolovrata – dlouholetého výzkumníka a pedagoga, člověka
renesančního typu, který se vedle řady řemesel dlouhodobě věnuje i umělecké tvorbě – výtvarné, literární, ale
také hudební a divadelní. Oba protagonisté se rozhodli
zábavným způsobem propojit jejich zdánlivě rozdílné
životní osudy a dostat se skrze ně k životní hodnotě
nejvyšší – k pravé podobě lásky – největší a nejkrásnější
schopnosti člověka.
10.5. 2016 - úterý - exkurze do Hyundai v Nošovicích
v 11 hodin. Cena za exkurzi je 50 Kč. Odjezd Rakovec 10.00
hod, obecní úřad 10.15 hodin, po exkurzi pak navštívíme
restauraci U Koníčka ve Vojkovicích, kde je zajištěn oběd.

Upozornění: Je třeba se řídit bezpečnostními předpisy f. Hyundai. Za nepřípustné je považováno oblečení
s krátkým rukávem a nohavicemi (tílka, kraťasy, sukně), dále
pak boty s vysokým podpatkem a boty s otevřenou špičkou
nebo patou. Z tohoto důvodu, návštěvníci, jež nebudou mít
vhodné oblečení, nebudou na prohlídku závodu vpuštěni!
13. 5. 2016 - pátek - výroční členská schůze spojená s oslavou
Dne matek v 15 hodin v tělocvičně. Srdečně Vás zveme.
26. 5. 2016 – čtvrtek - je tradiční smažení vaječiny
u hasičské zbrojnice. Sraz ve 14 hodin, 3 vajíčka na osobu
a dobrou náladu vemte s sebou.
8. 6. 2016 - středa - celodenní zájezd Modrá, kde navštívíme vodní tunel Živá voda, dále barokní baziliku na Velehradě. Vezměte si svačiny, oběd bude až po 13 hod. Je
zajištěn ve Vinném sklepě "U Křiváků", kde bude posezení
i u skleničky dobrého vína.
Cena zájezdu 300,- Kč i s MENU, odjezd z Rakovce 5.45
hodin a Řepiště obecní úřad 6.00 hodin. Předpokládaný
návrat okolo 21. hod.
Zájemci, hlaste se u svých důvěrníků.
Výbor Klubu seniorů

POLICIE informuje
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci
ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České
republiky Brušperk. V rámci služebního obvodu, který
zahrnuje Města Brušperk a Paskov a obce Řepiště, Žabeň,
Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Krmelín,
Policie České republiky prověřovala od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015 celkem 222 trestných činů, 229 přestupků,
1169 dopravních přestupků a dalších 379 spisů běžné
pořádkové agendy, což je celkem 1999 spisů. U prově-

řovaných trestných činů je nutné uvést, že z celkového
počtu 222 trestných činů bylo 32 trestných činů odloženo
s odůvodněním, že se trestný čin nestal, popř. odevzdáno
správnímu orgánu s podezřením ze spáchání přestupku.
Lze konstatovat, že již dva roky po sobě dochází k výraznému poklesu trestné činnosti. V roce 2015 ve srovnání
s rokem 2014 tento pokles činí 20 %, přičemž objasněnost
trestné činnosti v roce 2015 činila 55 %.
V samotné obci Řepiště došlo od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015 ke 12 trestným činům, 40 přestupkům (včetně
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22 dopravních přestupků), což v porovnání s rokem 2014
znamená pokles trestné činnosti o 8 trestných činů.
Objasnit se podařilo, či je před objasněním 7 trestných
činů.
U trestných činů obecně převažují majetkové delikty,
zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, zanedbání povinné výživy, trestné činy obecně nebezpečné
a ohrožující, pro představu se jedná o různé formy ublížení
na zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu,
drog, maření úředního rozhodnutí, apod. Ačkoli pokles
trestné činnosti je zaznamenán téměř u všech druhů
trestné činnosti, zejména pak u majetkových trestných
činů, např. krádeží vloupáním, v jedné oblasti trestné
činnosti je naopak zaznamenán výrazný nárůst a to u trestných činů proti životu a zdraví a dále u trestných činů
narušující soužití. Jedná se zejména o různé formy úmyslného či nedbalostního ublížení na zdraví, týrání osoby ve
společném obydlí, veřejnosti známé pod obecným pojmem

domácí násilí a také různé formy nebezpečného vyhrožování, popř. nebezpečného pronásledování a vydírání.
Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl požádat,
abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve
vaší obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli
na Policii ČR, na telefonní číslo 558 666 222, což je přímo
na naše obvodní oddělení PČR Brušperk, možno i na
služební mobilní telefon a to na číslo 725516485, nebo na
tísňovou linku 158. Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy
tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. V minulosti jsme
na základě všímavosti občanů objasnili několik trestných
činů s tím, že byl pachatel zadržen přímo na místě trestného činu nebo byl na základě významných a přesných
informací od občanů, později dohledán.
Za kolektiv OOP Brušperk
npor. Mgr. Kamil Václavík

Jarní badmintonový turnaj
Jako každoročně, i letos
naše sportovní a kulturní
ko m i s e u s p o ř á d a l a n a
Josefa turnaj dvojic žen
a mužů v badmintonu.
Mužů se přihlásilo
12 d vo j i c, t a k h r á l i ve
2 skupinách, ale žen jen
4 dvojice, tak si zahrály
všechny proti všem. Ženy
měly tedy odehráno brzy
a tak potom mohly fandit
a některé i radit mužům.
U mužů, po hrách
ve sk up inác h, p o s tou pili z každé skupiny první
4 dvojice, po té následovalo
semifinále a finále. Bohužel
jedna dvojice ze skupiny B
turnaj kvůli zranění nedokončila.
Jak tedy toto sportovní klání dopadlo?
Ženy: 1. místo Martina Hanáková a Natálie Konečná
		 2. místo Monika a Jana Slobodníkovy
		 3. místo Jarka a Lucka Bezecné
Cenu útěchy získaly Majka Bednářová s Toničkou
Ondřekovou
Muži: 1. místo Radek Laryš a René Nováček
		 2. místo Martin Slobodník a Rosťa Pikonský
		 3. místo René Zeman a David Böhm
		 4. místo Jirka Janák a Radek Bednář
Ti, kteří se umístili na prvních třech místech, se mohli
radovat z originálních dřevěných medailí a z poukázek na
volný vstup do tělocvičny.
Pro všechny jsme připravili malé překvapení – každý
dostal „smajlíka se znakem naší obce.

5. – 8. místo získali: Radek Š.s Daliborem S., Pavel
Záruba s Zdenou K., Rosťa B. s Milanem S., Tomáš B.
s Vláďou M.
9. – 12. místo získali tyto dvojice: Masopust+ Minár
M., Tomica R. + Tichý L., Hurta M. + Sekula D., Bryndáč
+ Hájek.
Po celou dobu turnaje panovala příjemná sportovní
nálada, k občerstvení byly výborné klobásy, káva, čaj
i další nápoje a tak se i po turnaji někteří zdrželi, aby si
celý tento sportovní den pořádně užili.
Moc děkuji celé sportovní a kulturní komisi za perfektní
přípravu a průběh celé akce.
Budeme se těšit na další turnaje.
Za sportovní a kulturní komisi
Majka Bednářová
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Petra
Vavrečky s názvem Dívám se kolem sebe, která potrvá
od 8. dubna do 20. května 2016.
Ke zhlédnutí bude v půjčovní době v úterý od 10-12
a od 13-17 hodin a v pátek od 9-12 a od 13-15.30 hodin.
Akce pro veřejnost: v úterý 12. dubna 2016 v 17.30
hodin navštíví knihovnu baristé z Laura Coffee Ostrava.
Program přednášky:
• KÁVA JAKO SUROVINA
• JAK SI VYBRAT KÁVU PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU
• JAK JI SKLADOVAT
• DŮLEŽITOST MLÝNKU
• DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - FRENCH PRESS
• MOCCA KONVIČKA

• UKÁZKA PŘÍPRAVY
• OCHUTNÁVKA
Vstup zdarma. Jste srdečně zváni.
Dne 8. dubna zavítá do Mateřské školy v Řepištích
policista Vlastimil Starzyk a bude číst dětem z knihy
Policejní pohádky.
Další akce pro žáky ze základní školy, družiny, je naplánována na 27. dubna 2016 v 13.30 hodin v KNIHOVNĚ.
Jmenuje se PIŠLICKÁ TOUR PO KNIHOVNÁCH, se
kterou se představí autor knihy Pišlické příběhy, pan Filip
Rychlebský. Součástí autorského čtení je vyrábění pišlika,
kterého si děti odnesou domů.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace

Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
10. 4.		GALA PŘEHLÍDKA pobočky
- přehlídka činnosti kroužků
- od 16:00 hod kino Panorama Paskov

29. 5.		GALA PŘEHLÍDKA Vratimov
- přehlídka činnosti kroužků
- kino Hvězda Vratimov

15. 4.–17. 4. BADATEL VÍKEND - DUBEN
- pouze pro přihlášené děti

1. 6.		 DEN DĚTÍ ve Vratimově
- akce pro děti předškolní i školní
- stanoviště, doprovodný program –
skákací hrad, koně, …

22. 4. DEN ZEMĚ pro veřejnost
- od 15:00 hod okolí KS Vratimov
30. 4. 		POHÁDKOVÝ LES
- akce pro děti předškolní i školní
(1,5 – 12 let)
- start v Obecním lese Důlňák
(U Hájenky – Horní Datyně)
15. 5.		turnaj BADMINTON pro děti
- pouze pro přihlášené
- tělocvična Řepiště

29. 6.		HURÁ PRÁZDNINY ŘEPIŠTĚ
- bezpečnostní akce pro děti
- akce pro děti předškolní i školní
- od 14:00 hod okolí Osvětový dům, za
deště tělocvična Řepiště

Podrobnější informace o akcích
naleznete na
www.ddmvratimov.cz.
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
zve všechny občany obce k účasti na tradičních
akcích pořádaných našim sborem.
1. května 2016 Vás zveme k účasti na již 11. ročníku
tradiční Hasičské galusky. Příjemná projížďka jarní přírodou
je vždy zpestřena zajímavým programem a to jak na trati,
tak i po dojezdu u hasičské zbrojnice, kde bude zajištěno
občerstvení a zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Sraz
účastníků je v 9.00 u hasičské zbrojnice.

Blahopřejeme jubilantům
v měsících květen - červen.
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Květen
Jana Onderková

Jan Hrdý

Dagmar Sedláčková

Eva Vašíčková

Zdenka Bednářová

Jiří Jusko

Vít Hrdý

Věra Kohutová

Miroslav Sitko

Červen
Dále dne 8. května 2016 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Řepiště od 13:30 již desátý ročník netradiční
hasičské soutěže družstev mužů a žen s historickými stříkačkami PS 8.

Bohumil Sládeček

Jindřich Pawellek

Václava Musálková

Marie Pokorná

Petr Langer

Bedřich Biolek

Za SDH Řepiště Vás srdečně zvou a přeji dobrou
zábavu a příjemně strávené dny pořadatelé.

Alena Strnadová

Vladislav Čmiel

Jiřina Rojíčková

Pavel Strakoš

Ludmila Bubiková

František Vitásek

DENÍK MěP muži
Rozpis utkání - muži Měst. přebor Ostrava - JARO 2016
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
32.
26.
33.
27.
28.
34.
29.
31.
30.

So 19.3.2016
So 26.3.2016
Ne 3.4.2016
So 9.4.2016
So 16.4.2016
So 23.4.2016
So 30.4.2016
So 7.5.2016
St. 11.5.2016
So 14.5.2016
St. 18.5.2016
So 21.5.2016
So 28.5.2016
St. 1.6.2016
Ne 5.6.2016
So 11.6.2016
So 18.6.2016

15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Lokomotiva - O - Řepiště
Řepiště - Třebovice
Polanka „B“ - Řepiště
Řepiště - Koblov
Vřesina „B“ - Řepiště
Řepiště - Hlubina „B“
Hrabůvka - Řepiště
Řepiště - Michálkovice
Řepiště - Slovan - O.
Muglinov - Řepiště
Hrabová - Řepiště
Klimkovice - Řepiště
Řepiště - Václavovice
Řepiště - Pustkovec
Hošťálkovice - Ř. - Lhotka
Krásné Pole - Řepiště
Řepiště - O. Hrušov

••

Narodili se:

Anežka Clark – leden

••

Rozloučili jsme se
se zesnulými:
Emilie Muchová - březen
Libuše Pavlasová - duben
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Nezaměstnanost v regionu klesá
V porovnání s minulým rokem klesla
nezaměstnanost v našem regionu o 1,4 %.
Prognózy hovoří o ještě optimističtějších
číslech na druhý kvartál letošního roku. To
vše je způsobeno oživují se ekonomikou,
dotacemi na nově zřízená místa či zajímavými rekvalifikačními programy. Řada občanů
dojíždí do zaměstnání do přilehlých průmyslových zón
jak v Ostravě, tak i v okolí.
Firmy, jejichž výroba se specializuje na automobilové
komponenty, zažívají opětovný boom.
Jednou z nich je vratimovská společnost KES –
kabelové a elektrické systémy spol. s r. o., která patří
k předním výrobcům kabelových svazků pro světlomety
a palivové systémy. Bez jejich výrobků se neobejde téměř
žádný automobil, jezdící po evropských silnicích.
Kabelové systémy dodávají např. do značek jako Audi,
Bentley, BMW, DAF, Daimler, Ferrari, Ford, Lamborghini,
Landrover, MAN, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Seat, Škoda,
Volvo, VW a dalších.
„Schopné lidi, kteří chtějí pracovat v moderní firmě
a zdokonalovat se, potřebujeme neustále,“ říká jednatel
firmy KES Martin Svozil.“ V současné době hledáme
zaměstnance jak do výroby tak i kolegy na zajímavé technické profese,“upřesňuje.

KES je dobrým zaměstnavatelem. Kromě
okamžité smlouvy na hlavní pracovní
poměr, systému vzdělávání, kariérního
růstu a peněžních odměn poskytuje svým
zaměstnancům zajímavé benefity. Více
o nich najdete na www.kes.cz.
„Jsem přesvědčen, že dobré pracovní podmínky
v naší firmě a snadná dostupnost do Vratimova pomůže
číslo nezaměstnanosti dostat ještě níže,“ říká jednatel
firmy KES Martin Svozil.
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Obec Řepiště
pořádá

s piráty za pokladem

28.5.2016 (sobota)
v okolí tělocvičny v Řepištích
zahájení programu v 16.00 hod
PROGRAM:
* zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče s HOPSALÍNEM
* bohatý doprovodný program zdarma (skákací hrad, koně,
malování na tvář, modelování balónků, pirátský bazoš,
překvapení na závěr)
* občerstvení pro malé i velké zajištěno

ZA DEŠTĚ SE AKCE KONÁ V TĚLOCVIČNĚ !!!
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BETONOVÉ PLOTY

Stavíme ploty na klíč

Pavlína CHOLEVOVÁ

• Pletivové ploty, svařované sítě
• Betonové ploty
• Kované ploty
• Živé ploty – túje na živý plot
• Garážová vrata – www.vrata-ostrava.cz

PEDIKÚRA

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV
AUTODOPRAVA – PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ
BÝVALÝ AREÁL VOKD
UHLÍ: ČERNÉ, HNĚDÉ, BILINA, MOST, KOKS
HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ
ZE ZASTŘEŠENÉ HALY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ
VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE
Po, Út, -, Čt, Pá: 7:30 – 15:00 hod.
Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. Objednávky:
Po – Ne: 6:00 – 19:00hod.

Tel.: 608 827 288

Na Příčnici 25, 739 32 Vratimov
IČ: 86944789 tel.: 777063553

Truhlářství

Dalibor Musálek

Výroba nábytku na míru.
Vestavěné skříně, kuchyně,
kancelářský nábytek...
Tel.: 737 880 655
Řepiště 284
Info: www.mustol.cz

Výroba kuchyní, vestavěných
skříní, postelí, dveří
a zahradního nábytku, včetně
uměleckých výrobků ze dřeva.
Jan Hruška
tel.: 736 440 580
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OBEC ŘEPIŠTĚ
Srdečně zveme v sobotu 7. května 2016
od 16.30 hod. v tělocvičně Řepiště na

DEVATERO ŘEMESEL
DESÁTÁ LÁSKA
♥♥♥
zábavný pořad
o směřování renesančního přístupu k životu
k pravé podobě lásky
jako nejkrásnější schopnosti člověka
hudba ♥ zpěv ♥ poezie ♥ klavír ♥ humorné vyprávění ♥ kytara
٭٭٭٭٭

účinkují

Oldřich Kolovrat

&

Peter Soós

Umělecká agentura

O.K. ART WAY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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