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ZASTUPITELSTVO OBCE

265. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní 
Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení paní Marii 
Bednářovou a pana Miroslava Lyčku a ověřovateli zá-
pisu paní Jaroslavu Bezecnou a pana Jana Kukučku.

266. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující pro-
gram 8. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Zpráva kontrolního výboru,
5. Hospodaření obce k 30. 11. 2015,
6. Rozhodnutí rady obce,
7. Výroční zpráva o  činnosti školy za  školní rok 

2014/2015,
8. Urbanistická studie centra obce Řepiště,
9. Projednání a schválení projektové přípravy investič-

ních záměrů,
10. Realizace investičních projektů obce v r. 2015,
11. Strategický plán obce Řepiště – aktualizace a do-

datek,
12. Spolupráce s Moravskoslezským krajem při realizaci 

projektu „Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském 
kraji“,

13. Majetkoprávní smlouvy,
14. Řád veřejného pohřebiště,
15. Rozpočtové provizorium na rok 2016,
16. Informace z činnosti Regionu Slezská brána,
17. Informace z činnosti MAS Slezská brána, z.s.,
18. Plán sportovních a společenských akcí na rok 2016,
19. Různé,
20. Rozpočtové opatření č. 5/2015,
21. Usnesení, závěr.

267. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  21.10.2015.

268. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na  vědomí zápis 
z fi nančního výboru ze dne 2.12.2015.

269. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na  vědomí zápis 
z kontrolního výboru ze dne 3.12.2015.

270. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospoda-
ření obce k 30. 11. 2015:

 Příjmy celkem    24.499.893,37 Kč (87,28 %),
 Výdaje celkem  21.541.783,46 Kč (62,67 %),
 Saldo (přebytek)    2.958.109,91 Kč.
271. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí 

rady obce v období říjen - prosinec 2015.
272. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroční 

zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015.
273. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci 

o zapojení Základní školy a Mateřské školy Řepiště, 
příspěvkové organizace do  projektu zaměřeného 
na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek („MAP“).

274. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na  vědomí stav 

dopracování urbanistické studie s názvem „Centrum 
obce“ Ing. arch. Petra Lichnovského, Architektonická 
kancelář s.r.o. ze 07/2015 o  variantu přístavby tělo-
cvičny, podanou nabídku a pověřuje starostu uzavřít 
smlouvu o dílo.

275. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje další projektovou 
přípravu dopravního propojení hřbitova s ulicí Selskou 
dle návrhu z dopravně inženýrské studie „Návrh úprav 
průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště“ zpracováva-
nou společností UDI Morava s.r.o., Ostrava, září 2015.

276. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje další projektovou 
přípravu objektu společenského a  kulturního domu 
s restaurací U Máně dle návrhu z urbanistické studie 
Ing. arch. Petra Lichnovského, Architektonická kancelář 
s.r.o. ze 07/2015.

277. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje další projektovou 
přípravu rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice 
dle návrhu z urbanistické studie Ing. arch. Petra Lich-
novského, Architektonická kancelář s.r.o. ze 07/2015.

278. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje další projektovou 
přípravu rekonstrukce a přístavby garáže za obecním 
úřadem dle návrhu z  urbanistické studie Ing.  arch. 
Petra Lichnovského, Architektonická kancelář s.r.o. 
ze 07/2015.

279. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova na rok 
2016 na MMR ČR na obnovu určené místní komunika-
ce.

280. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí ukončení 
zpracování komplexní Finanční a ekonomické analýzy 
na  realizaci projektu výstavby splaškové kanalizace 
a ČOV před započetím prací na analýze z důvodu její 
nepotřebnosti pro žádost o dotaci do OP ŽP.

281. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci re-
konstrukce bytových domů č.p. 289 a  290 na  ulici 
Vinohradská, schvaluje přípravu a zahájení výběrového 
řízení na zhotovitele.

282. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zahájení pří-
pravných prací pro realizaci rekonstrukce veřejného 
osvětlení v obci Řepiště.

283. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o realizaci investičních záměrů obce v r. 2015.

284. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Rozhod-
nutí o poskytnutí fi nančních prostředků ze SFŽP ČR 
na akci Úprava veřejných prostranství v obci Řepiště: 
lokalita Točna a U Mlýnku formou dotace ve výši max. 
400.000,- Kč, tj. 80 %, celkové náklady 500.000,- Kč, 
na výsadbu veřejné zeleně a koncepční materiál roz-
voje systému zeleně obce a pověřuje starostu doložit 
nezbytné dokumenty pro vyhotovení smlouvy o po-
skytnutí podpory a smlouvu uzavřít.

285. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Aktualizaci č. 2 
Strategického plánu rozvoje obce Řepiště spočívající 
v  prodloužení platnosti tohoto strategického plánu 

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Řepiště,

konaného dne 9.12.2015 v Osvětovém domě v Řepištích
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do schválení nového Programu rozvoje obce Řepiště 
podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
nejdéle však do 31.12.2016.

286. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Změnu č.  3 
Strategického plánu rozvoje obce Řepiště spočívající 
v doplnění projektů souvisejících s původními aktivitami 
jednotlivých priorit Strategického plánu obce Řepiště 
na léta 2007 - 2015 v souladu s vybranými aktivitami 
z urbanistické studie „Centrum obce“.

287. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje spolufi nancování 
výměny kotlů na území obce Řepiště pro vlastníky 
rodinných domů nacházejících se na území obce Ře-
piště v rámci kotlíkových dotací ve výši 5% z celkových 
způsobilých výdajů v  rámci OP ŽP z  částky max. 
150.000,- Kč prostřednictvím Moravskoslezského kraje 
na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ uzavřené 
s Moravskoslezským krajem.

288. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje směnu nemo-
vitých věcí - pozemku parc.č. 49/2 zahrada o výměře 
28 m2 k.ú. a obec Řepiště ve vlastnictví obce Řepiště 
za  pozemek 47/2 orná půda o  výměře 217 m2 k.ú. 
a obec Řepiště ve vlastnictví …, oba pozemky jsou 
odděleny geometrickým  plánem č.  1106-4/2015 
vyhotoveném Ing.  Čestmírem Erbanem, ověřeným 
dne 19.3.2015 pod č. 14/2015, včetně všech součástí 
a příslušenství, úhradu nákladů spojených s vyhotove-
ním geometrického plánu a podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí provede obec Řepiště, a to po 
výmazu Předkupních práv, které na děleném pozemku 
parc.č. 47 orná půda o výměře 1883 m2 k.ú. a obec 
Řepiště ve vlastnictví … váznou, na základě směnné 
smlouvy; záměr směny byl obcí Řepiště zveřejněn dne 
23.11.2015; pozemky jsou směňovány jako vyrovnání 
majetkoprávních záležitostí mezi oběma vlastníky.

289. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Řád veřejného 
pohřebiště obce Řepiště s účinnosti od 1.1.2016.

290. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pravidla rozpoč-
tového provizoria obce na rok 2016 dle přílohy.

291. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí mi-
mořádného příspěvku Regionu Slezská brána ve výši 
15.000,- Kč na kofi nancování aktivit spojených s vyhle-
dáním partnerů pro spolupráci s Norskem.

292. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
z činností Regionu Slezská brána.

293. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o půjčce s dlužníkem MAS Slezská brána, 
z.s., ze dne 12.3.2013, kterým se mění sjednaná doba 
půjčky 100.000,- Kč nově do 31.12.2016.

294. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem MAS Slezská 
brána, z.s., ze dne 2.6.2014, kterým se mění sjednaná 
doba půjčky 100.000,- Kč nově do 31.12.2016.

295. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
z činností MAS Slezská brána, z.s..

296. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na  vědomí plán 
sportovních a společenských akcí na rok 2016.

297. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční pří-
spěvek na provoz pravidelné osobní dopravy, tří linek 

městské hromadné dopravy č. 1, 5 a 21 provozovaných 
dopravcem ČSAD Frýdek-Místek ve stanoveném roz-
sahu pro rok 2016 v částce 244.000,- Kč na základě 
Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obsluž-
nosti se Statutárním městem Frýdek-Místek a ČSAD 
Frýdek-Místek a. s..

298. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o kompenzaci za plnění tarifních závazků 
při zabezpečení přepravy občanů starších 70 let v ta-
rifní zóně č. 18 ve výši 54.674,- Kč na rok 2016.

299. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
č.146/600/2015 k  zajištění oprav a  údržby veřejné-
ho osvětlení obce Řepiště se společností TS a.s., 
IČ 60793716, se sídlem tř. 17. listopadu 910, Frýdek 
– Místek, za dohodnuté jednotkové ceny.

300. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu o po-
skytování sociálních služeb s neziskovou organizací 
Podané ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská 
465, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 70632596, na terénní 
sociální služby – osobní asistenci pro občany obce 
Řepiště, do 31. 12. 2016, za sjednaných podmínek dle 
smlouvy.

301. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení indi-
viduální dotace spolku TJ Řepiště na provoz a činnost 
TJ Řepiště v r. 2015 o 50.000,- Kč na základě žádosti  
příjemce a Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D10/2015 
ze dne 27.3.2015.

302. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet 
zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2016 na 13 při 
úvazku 13, z toho jsou 3 místa pro veřejně prospěšné 
práce.

303. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 5/2015 dle přílohy: zvýšení příjmů 
rozpočtu o  144.000,-  Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o 1.883.000,- Kč, ztráta ve výši 1.739.000,- Kč zvýší 
ztrátu rozpočtu a bude krytá rezervou obce z před-
chozích let (změnou stavu prostředků na účtech obce), 
které upravuje schválený rozpočet následovně:

 Příjmy celkem  30.886.000,- Kč,
 Výdaje celkem  38.925.000,- Kč,
 Saldo (ztráta)  - 8.039.000,- Kč,
 Financování    8.039.000,- Kč.
304. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované inves-

tiční projekty obce v r. 2015, Aktualizace č. 4, v celkové 
výši 16.386.000,- Kč dle přílohy.

305. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu a mís-
tostarostku společně s účetní obce provést nejpozději 
k 31. 12. 2015 případně nezbytně nutné rozpočtové 
opatření na straně příjmů a výdajů. Na straně výdajů je 
možno provést rozpočtové opatření do výše maximálně 
300.000,- Kč. Ke krytí výdajů se použijí v pořadí: pří-
padné příjmy a dotace, změna stavu na účtech obce. 
Na  nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva 
bude toto rozpočtové opatření předloženo s řádným 
zdůvodněním.

306. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 9. zasedání zastupitelstva obce dne  17.2.2016 
v 17.00 hodin.
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 OBEC ŘEPIŠTĚ
Mírová 178, PSČ 739 31

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY                    2016
Paragraf Položka Text Částka v Kč
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze z.čin. a fun.pož. 3 650 000
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 145 000
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 450 000
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 150 000
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 732 000
0 1211 Daň z přidané hodnoty 8 250 000
0 1333 Poplatky za uložení odpadů (příjem ze skládky) 3 500 000
0 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10 000
0 1337 Poplatek za komunální odpad 940 000
0 1341 Poplatek ze psů 40 000
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000
0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 60 000
0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 200 000
0 1361 Správní poplatky 25 000
0 1511 Daň z nemovitostí 960 000
0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 000
0 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veřej.rozp.územn.samospr.celk. 300 000
0 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 168 000
0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 50 000
0 4112 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (výkon státní správy) 326 000
0 4116 Ostatní neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu (Úřad práce dotace) 275 000
0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů (invest.dotace MSK, 2 projekty) 625 000
2119  Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (dobývací prostor plyn) 150 000
2310  Pitná voda (nájem obecních vodovodů) 32 000
3117  První stupeň základních škol (odvody odpisů) 1 074 000
3319  Ostatní záležitosti kultury (ples+tábor+taneční+keramika+ost.) 280 000
3392  Zájmová činnost v kultuře (Osvět.dům - vratka plyn) 26 000
3412  Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična) 405 000
3421  Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště Rakovec) 1 000
3612  Bytové hospodářství (obecní byty, RD Slezská) 796 000
3613  Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor OÚ, OD, zast.) 145 000
3632  Pohřebnictví (pronájem hrobových míst) 60 000
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů (Ekokom - za separovaný sběr) 120 000
3724  Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (nájem z poz.) 48 000
4359  Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (obědy senioři+rozvoz) 200 000
5512  Požární ochrana „dobrovolná část“ (hasičárna - vratka plyn) 9 000
6171  Činnost místní správy 78 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací (úroky) 190 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 28 481 000
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech - čerpání rezervy z minul.let 10 248 000
8901 Operace z peněž.účtů - hospodářská činnost tělocvična 20 000
8000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 10 268 000

 CELKEM  PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 38 749 000
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE                    2016
Paragraf Text  Částka v Kč
1014 Ozdravování hosp.zvířat a spec.plod.a zvl.vet.p. (odch.psů, včel.,mysl.) 75 000
2212 Silnice (místní komunikace, údržba, opravy, plužení, stavby, PD, výkupy pozemků) 5 979 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost-autobusy) 980 000
2299 Ostatní záležitosti v dopravě (provoz čekárny na Konečné) 24 000
2310 Pitná voda (projekt vodovodu Cihelní, VB vodovod Mírová) 80 000
2321 Odvádění a čištění odp.vod (kanalizace-PD, I.et., DÚR Rakovec, provoz ČOV) 3 310 000
3111 Předškolní zařízení (kolaudace parkoviště) 20 000
3113 Základní školy (dotace ZUŠ, DDM, ZŠ Lískovec) 68 000
3117 První stupeň základních škol (příspěvková organizace ZŠ a MŠ, provoz.nákl.) 2 380 000
 V tom neinvestiční příspěvek přísp.org. ZŠ a MŠ Řepiště 2.350 tis.Kč  
3314 Činnosti knihovnické (činnost místní knihovny) 393 000
3319 Ostatní záležitosti kultury (kultura, sport, Sbor, Simf.,keramika, tábor,ost.) 1 191 000
3330 Činnost registrovaných církví a náb.s. (dotace na PD rekonstrukce kostela) 150 000
3341 Rozhlas a televize (internetová TV) 30 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 88 000
3392 Zájmová činnost v kultuře (Osvětový dům) 219 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. (SPOZ, Klub důchodců) 105 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična, v tom provoz.nákl. 886 tis.) 1 106 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost (dotace TJ, v tom 150 tis.na investice) 430 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště U mlýnku) 60 000
3612 Bytové hospodářství (5,1mil.na rekonstrukce 2byt.domů+2,1 mi.PD Ob.byt.dům) 7 899 000
3613 Nebytové hospodářství (Kultur.dům s rest.U Máně PD) 1 085 000
3631 Veřejné osvětlení 520 000
3632 Pohřebnictví (provoz hřbitova, příprava míst na pohřbívání) 200 000
3636 Územní rozvoj (RSB, MAS, půjčka RSB) 165 000
3713 Změny technologií vytápění (kotlíkové dotace občanům 5%) 200 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (odpadové hospodářství obce) 1 260 000

 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostéry udržitelnost) 20 000
3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana (sesuv Dolní) 71 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (nákupy pozemků, techniky, projekty) 1 950 000
4222 Veřejně prospěšné práce (technická četa) 1 898 000
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžel. (komise SPOZ) 90 000
4356 Denní stacionáře 50 000
4357 Domovy (příspěvek - domovy důchodců) 140 000
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (obědy pro seniory+sociální služb.) 400 000
5512 Požární ochrana dobrovolná část (jednotka JPO 5+hasičárna+SDH Řepiště) 573 000
6112 Zastupitelstva obcí 1 935 000
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC (krajské zastupitelstvo) 28 000
6171 Činnost místní správy (obecní úřad, přístavba garáže) 2 625 000
6223 Mezinárodní spolupráce (Polsko, Slovensko, Norsko) 100 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 20 000
6320 Pojištění funkčně nespecifi kované (pojištění obecního majetku) 100 000
6399 Ostatní fi nanční operace (daň z příjmu za obec) 732 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 38 749 000

Saldo P + F - V Přebytek/schodek                                 0
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předp., musí být 
návrh rozpočtu vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu 
územního samosprávného celku. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 
do 17.2.2016 do 15 hod. nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 17.2.2016 od 17 hod.
Zveřejněno v Řepištích dne 1.2.2016

Rostislav Kožušník - starosta
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Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Návrh rozpočtu počítá s  celkovými příjmy ve  výši 

28,481 mil. Kč, v tom jsou daňové příjmy ve výši 23,113 
mil Kč, nedaňové příjmy (z vlastní činnosti) 4,142 mil. Kč 
a dotace (již schválené) ve výši 1.226 mil. Kč. V průbě-
hu roku předpokládáme získání dalších dotací na  při-
pravované projekty, které budou do  rozpočtu vloženy 
až budou vydány příslušná rozhodnutí o  jejich poskyt-
nutí (MMR, SFŽP, Moravskoslezský kraj). Celkové výdaje 
rozpočtu jsou ve výši 38,749 mil. Kč, v  tom běžné vý-
daje  jsou 21,904 mil.Kč a  investiční (kapitálové) výda-
je jsou ve výši 16,845 mil.Kč. Rozpočet je tedy navržen 
jako ztrátový (ztráta ve výši 10,268 mil. Kč) a ztrátu kryje 
z rezervy obce z minulých let. Ztráta rozpočtu je způso-
bená investičními projekty, které obec připravuje nebo 
realizuje. Největšími investičními položkami rozpočtu 
jsou: rekonstrukce veřejných prostranství před kostelem 
(1,1 mil. Kč, dotace MSK), obnova povrchu komunikace 
ul. Zemědělská (2,1 mil. Kč, dotace MMR), další projektová 
příprava projektu výstavby splaškové kanalizace a ČOV

 (2,6 mil.Kč, dotace OP ŽP), rekonstrukce bytů v byto-
vých domech Vinohradská 289 a 290 (5,1 mil.Kč), zpra-
cování projektové dokumentace na Obecní bytový dům 
(2,1 mil Kč, dotace MSK) a zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci objektu Kulturní dům s restau-
rací U Máně (1 mil. Kč). Mezi další připravované projekty 
z rozpočtu obce jsou projektová dokumentace na realizaci 
opatření na průtahu silnice II/477  a přechodu u školy, pro-
jektová dokumentace na vodovod ul. Cihelní, projektová 
dokumentace na splaškovou kanalizaci v Rakovci, stavební 
a dispoziční úpravy v tělocvičně v souvislosti s dalším vyu-
žitím prostor, nákup nové sekačky na sečení trávy, projek-
tová příprava rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice , 
projektová příprava rekonstrukce a přístavby garáží za OÚ 
a výkupy pozemků (komunikace a veřejná prostranství). 
Rok 2016 se tedy nese v  duchu mnoha projektových 
příprav projektů, které bychom rádi realizovali v  letech 
2017-2019 a na které se budeme ucházet o získání dotací.

Rostislav Kožušník, starosta

Komunitní dům seniorů Řepiště
Zastupitelstvo obce Řepiště se rozhodlo pro výstavbu 

komunitního domu seniorů. Tento objekt, který vznikne 
ze zrekonstruované budovy osvětového domu, přinese 
nové bydlení seniorům z naší obce, a to v 15 bytech 1 + kk 
a 4 v bytech 2 + kk, všechny byty mají terasy. Nedílnou 
součástí vnitřních prostor je výtah, kolárna, prádelna a spo-
lečenská místnost, sloužící jako centrum setkávání při 

různých kulturních nebo společenských příležitostech. 
V objektu zůstane zachována keramická dílna, kterou bu-
dou využívat děti a také dospělí. Věřím, že se nový objekt 
a jeho vybavení bude líbit a přispěje ke zkvalitnění péče 
o naše seniory.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka
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Obec Řepiště

jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště obce Řepiště 
(dále jen „řád“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Řepiště, kterým 
se rozumí místní hřbitov v Řepištích na pozemcích par-
c.č. 2, parc.č. 31/2 a části parc.č. 3, vše k.ú. a obec Ře-
piště. Provozovatelem a  správcem je Obec Řepiště, se 
sídlem Mírová 178, 739 31, Řepiště, IČO 00577031

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístup-
něno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec 7.00 – 18.00 hod.

duben, květen, červen, červenec, srpen, září 7.00 – 21.00 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takové-
ho jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemře-
lých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. 
zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče 
zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psycho-
tropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu 
určených a používat prostory pohřebiště a jeho vyba-
vení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní 
době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v do-
provodu dospělé osoby. 

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým oso-
bám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na  jízdních kolech, 
koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na po-
hřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se  souhla-
sem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených 
podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouště-
na nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené pro-
vozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo po-
hřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením 
této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly. 

7. Pojízdné a  průchodné plochy na  pohřebištích je 
povoleno používat k parkování vozidel jenom v pro-
vozní době pohřebiště, a  to pouze se   souhlasem 
správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla 
u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu 
vozidel.

8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správ-
ce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, 
náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu 
omezit nebo zakázat.

9. Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. 
Věnce a  kytice (bez nádob na  vodu) lze umísťovat 
jen na plochy, které jsou na vsypové loučce k tomu-
to účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn 
zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. 
jiné předměty z těchto míst odstranit. 

Fotografi e z akcí Běžky nebo pěšky

Poděkování sponzorům obecního plesu

Nově je na webové stránce obce www.repiste.eu, 
v levé liště vložen odkaz: Obec Řepiště ve fotogaleriích na 
rajce.net. Zde se můžete podívat na fotografi e ze sportovních, 
společenských a kulturních akcí.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Letos naše sportovní a kulturní komise přivítala nový rok 
již tradiční akcí běžky - pěšky. Po zkušenosti z minulého 
roku jsme na sníh ani nečekali. Sešlo se nás u kapličky 
sv. Floriana 2. ledna opravdu požehnaně!

Trasa byla jednoduchá s úkoly, které všichni bravurně 
zvládli, i tvz. holubičku na nakloněném můstku, a tak si mohli 
všichni pochutnávat na svařáku na Roubence. Pro děti byla 
připravena malá sladkost, která přišla i po vánocích vhod. 
Na Roubence se tedy všichni zahřáli a navečer se rozešli 
do svých domovů.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na příští 
rok, snad bude na běžkách  .

Za sportovní a kulturní komisi Majka Bednářová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ, ROSTISLAV 
MOJŽÍŠEK, CUKRÁRNA MILUŠKA, KADEŘNICTVÍ 
MARCELKA – MARCELA FOLDYNOVÁ, SPOLEČNOST 
A.S.A., DAGMAR HRUŠKOVÁ, BC. DANIELA GORNÁ – 
WELLNESS PORADNA, ŽANETA A TOMÁŠ BŘENKOVI, 
ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ, VZORKOVÁ PRODEJNA 
DVEŘÍ – HANA KOŽUŠNÍKOVÁ, AUTOELEKTRO – RADIM 
KOŽUŠNÍK – APEL
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10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené 
pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat 
na  jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, po-
kud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzni-
ku požáru. Na vsypové loučce je dovoleno rozsvěco-
vat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvod-
něných případech může správce pohřebiště používání 
otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech po-
hřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato 
voda je určena k provozním účelům správce pohřebi-
ště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronaja-
tých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu 
v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; po-
kud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nut-
no tato opatření respektovat.

14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zása-
hy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně 
nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu. 

15. Pořádání pietních a  vzpomínkových akci na  pohřebiš-
ti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není 
dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shro-
máždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., 
o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů). 

16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce 
pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který 
stanoví tento řád. 

17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce 
pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následu-
jící služby:

a) pronájem hrobových míst

b) vedení související evidence o  hrobových místech 
a o uložení lidských ostatků 

c) správu a  údržbu pohřebiště včetně komunikací 
a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

d) zajišťování likvidace odpadů z pohřebiště

e) výkopové práce, související s pohřbíváním a exhu-
mací

f) pohřbívání 

g) provádění exhumací

h) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských po-
zůstatků

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob 

vykonávajících činnosti související se zajištěním 

řádného provozu veřejného pohřebiště

1. Provozovatel  pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájem-
ce”) k užívání konkrétní hrobové místo;

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení 
za podmínek stanovených v článku 9.

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa 
a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobové-
mu místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobo-
vého místa nebo hrobového zařízení s  výjimkou 
případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní 
pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynu-
lý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést 
pohřbení do  sousedního hrobu, kamenosochař-
ské práce nebo úpravu pohřebiště - v  takovém 
případě je omezení přístupu ke hrobovému místu 
možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-
-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového 
zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznik-
ne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen 
hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa se zřizují a připravují k pronájmu tak, 
aby vznikly ucelené řady hrobů stejného charakteru 
a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístě-
ní mimo vymezený prostor. 

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobo-
vého místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v  souladu s  ustanoveními 
článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný 
souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění 
prací jeho pokyny.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa 
a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a ná-
sledujícím způsobem:

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu za-
jistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůsta-
la nevhodným porostem narušujícím estetický 
vzhled pohřebiště a  průběžně zajišťovat údržbu 
hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní 
náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hro-
bových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a  jiné 
dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, 
které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neod-
straní-li tyto předměty nájemce hrobového místa 
na vsypové loučce, je správce pohřebiště opráv-
něn to učinit sám.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení 
pokud je narušena jeho stabilita, a  ohrožuje tak 
zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud 
tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště opráv-
něn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájem-
ce hrobového místa.

3. Do veřejné zeleně na  pohřebišti, včetně výsadby 
nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhla-
sem správce pohřebiště, který může ve svém sou-
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hlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné 
zeleně.  

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukon-
čení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového 
zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo po-
dle § 25 odst. 9 zákona.

5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny 
údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště 
v souladu s § 21 zákona. 

6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem 
pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebi-
šti nebo jeho části.

7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo 
jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způso-
bem, který je v souladu s článkem 6. 

8. Zdržovat se na  pohřebišti pouze v  provozní době 
stanovené v článku 2.

9. Pokud se hrobové zařízení nájemce dotýká majet-
ku obce (zeď, vrata, nebo zařízení obce, je nájemce 
povinen umožnit opravu obecního majetku.

10. Pokud hrobové zařízení nájemce způsobí škodu 
na obecním či jiném cizím majetku, je nájemce po-
vinen tuto škodu uhradit.

11. Novému nájemci přiděluje hrobové místo výhradně 
provozovatel pohřebiště.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků 
a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat oprávně-
ná osoba jen se souhlasem správce. Obdobně to 
platí i o provádění prací spojených se zajišťováním 
exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na po-
hřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště 
a způsobem, který stanoví. 

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označe-
ny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelé-
ho, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním 
do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spoje-
no šroubem se spodní částí rakve

4. Pro pohřbívání do  hrobů musí být použity takové 
rakve, které ve  stanovené tlecí době zetlí spolu 
s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC 
a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen 
omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, 
jako dřevěné piliny, papír a  látky, při  výrobě rakví 
a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky. 

Článek 8

Tlecí doba

     Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůs-
tatků do hrobů činí 15 let. 

Článek 9 

Zřizování hrobového zařízení 
a podmínky provádění prací na pohřebišti

1.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům 
díla a  hloubce základové spáry, která činí mini-
málně 600 mm pod úrovní terénu. Za způsob za-
ložení odpovídá nájemce hrobového místa a musí 
při něm zohlednit zejména možnost porušení zá-
kladů kořeny stromů, kde se minimální hloubky 
výše uvedené patřičně zvyšují, u náhrobků je také 
nutno brát v úvahu hloubku výkopu při předpoklá-
daném otevírání hrobu s tím, že základová deska 
nesmí zasahovat do profi lu výkopu hrobu.

b) V  nové části hřbitova (parc.č. 31/2 k.ú Řepiště, 
dokončené v r. 2014) je nutné s ohledem na sku-
tečnost, že tato část pohřebiště je založena v ná-
sypu a  dále, že jsou zde provedeny komunika-
ce, vnitřní rozvody vody, kanalizace a  veřejného 
osvětlení pohřebiště, dodržet a  splnit  podmínky 
pro založení základů a  rozměry hrobových míst 
dle zpracované projektové dokumentace, která je 
k dispozici u správce pohřebiště.

c) U nově zřizovaných hrobových míst je povinností 
nájemce si nechat správcem vytýčit toto hrobové 
místo před zřízení hrobového zařízení.

d) Základy památníků a  náhrobků musí být zhoto-
veny z dostatečně únosného materiálu, odolného 
proti působení povětrnosti např. z prostého beto-
nu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného 
zdiva apod.

e) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přím-
ce s rámy sousedních hrobů.

f) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jed-
notlivě kotveny. 

2. Při provádění veškerých prací na  pohřebištích je 
třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozova-
tele pohřebiště, zejména,

a) respektování důstojnosti a místa a omezení hluč-
ných prací,

b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu 
k jednotlivým hrobovým místům,

c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné 
omezování práv nájemců hrobových míst,

d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému ze-
leně.

3. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí 
místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.  

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Tímto řádem se ruší dosud platný řád veřejného pohře-
biště vydaný dne 13.12.2002.

Článek 11

Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště byl schválen Zastupitel-
stvem obce Řepiště dne 9.12.2015 usnesením č. 8/289, 
účinnosti nabývá dne 1.1.2016.
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Ještě ohlédnutí za vánocemi
Po svátečních vánočních dnech se již opět věnujeme 

obvyklým každodenním povinnostem. Přesto v nás, přede-
vším řepišťských sboristech, doznívají výjimečné okamžiky, 
které jsme zažili při vánočním koncertu.

Rozhodnutí, abychom nacvičili skladbu VENKOVSKÁ 
VÁNOČNÍ MŠE současného skladatele Mgr. Edvarda Schi-
ffauera bylo jistě tím správným krokem. Skladba je pod-
statně méně známá než klasická Vánoční mše J. J. Ryby 
a vznikla v letech 1968-1969. Podle slov autora je určena 
právě do venkovských kostelíků, jejichž architektura má 
nesrovnatelnou atmosféru s honosnými chrámy. Původní 

záměr, kdy orchestr doprovází sbor, byl v našem případě 
změněn a skladbu doprovodily barokní varhany, zajisté 
přispěl k originalitě.

Vynaložený čas a úsilí přineslo intenzivní uspokojení 
nám všem, kteří jsme se na provedení podíleli. Pro autora, 
který byl na koncertu přítomen, jsme tak přichystali pomy-
slný vánoční dárek a také těm, co si nás přišli poslechnout.

Vždyť jako láska, štěstí a tolerance by měla mít i hudba 
své místo v našem nitru.

Za Svatomichaelský pěvecký sbor Lydie Čtveráčková

Činnost SDH Řepiště v roce 2015
Letošní rok byl pro náš sbor vpravdě důležitým, ba 

přelomovým. Na počátku roku jsme zvolili nový výbor, 
v němž došlo ke generační obměně. Novým starostou se 
stal bratr Ing. Tomáš Černý, novým velitelem bratr Jaromír 
Adamus ml. 

Schválili jsme také plán akcí, které jsme chtěli uskuteč-
nit a které se nám také uskutečnit podařilo. Jen namátkou 
hasičský ples, tradiční Hasičská galuska, soutěž s PS 8, 
výlet mladých hasičů na počátku prázdnin, výlet s Tatrou 

805 do naší družební obce Vavrečka na Slovensku či zá-
jezd do vinného sklípku na jižní Moravu. Mimo to se také 
na pravidelných pondělních brigádách staráme o provo-
zuschopnost techniky, výstroje a výzbroje.

Velice důležitá je pro náš sbor také plánovaná přístavba 
hasičské zbrojnice (tzv. „severní varianta“), která zahrnu-
je především vybudování garáže pro výjezdové vozidlo 
a obnovu druhých vrat od ulice Mírová. Realizace by měla 
proběhnout v roce 2016.

XI. ro ník závodu 
    ve slalomu 

„O pohár starosty“     „

KDY ?  27. 2. 2016  - sobota

KDE ?  sjezdovka Zlatník

V KOLIK? start v 10.00 hodin
Pro zájemce je zajišt na autobusová doprava.

Odjezd v 8.30 hodin od Obecního ú adu v epištích,  
cena 100,- K  /osoba. 

ÚÚ závodast na z  potvr te do 25. 2. 2016
ním úna obecn ad , startovné 100,- K .

ání startovníchRozlosová ísel prob hne 
v pátek 26. 2. 2016 

8.00 hodin v tv 18 locvi n . 

nPo skon ení závod  si naše komise 
p ila obiprav erstvení v Kafé baru.

y lyžaNa všechny e i diváky se moc t šíme!!

Srde n  zve Sportovní a kulturní komise  zv
Obce epišt

Pozor zm na termínu!!!!!! 
Jarní badmintonový turnaj dvojic 

  

Kdy?  19.3.2016 - sobota 

Kde?  T locvi na - epišt  

V kolik?  Prezentace v 8.30 hodin,  

zahájení turnaje v 9.00 hodin 

Za kolik?  200,- K  za dvojici 

Podmínky ú asti:

- dvojice muži nebo ženy 
- p ihlášky a startovné do 18.3.2016 

v t locvi n  v epištích!!! 
-  

Systém hry bude oznámen na za átku 
turnaje podle po tu zú astn ných. 

Ob erstvení zajišt no!!!                           

Na Vaši ú ast se moc t šíme!!! 

Za sportovní a kulturní komisi - Majka Bedná ová



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

Významnou událostí letošního roku bylo ocenění ce-
loživotní práce dlouholetého starosty sboru a nyní člena 
výboru sboru br. Jaromíra Adamuse st. medailí „ Za zásluhy 
o bezpečnost“.

Ke dni 31. 12. 2015 má sbor celkem 79 členů z toho:

činní členové 69
přispívající   10
____________________

18+   44
15-18 let    6
do 15 let  29
čestní (mimo součet)  3

Výjezdová jednotka 
V roce 2015 došlo ke změnám na velitelských pozi-

cích, postu hlavního strojníka i k obměně členů výjezdové 
jednotky. Máme 18 členů výjezdové jednotky, kteří splňují 
odbornou, praktickou i zdravotní způsobilost a byli řádně 
prozkoušeni. Došlo k vyřazení několika již neaktivních čle-
nů a k doplnění o nové, z řad mládeže odchované naším 
sborem. Ti prošli základním výcvikem v Ústřední hasič-
ské škole v Jánských Koupelích. Také byli vyškoleni tři 
zdravotníci, dva pilaři a jeden velitel družstva. Rovněž se 
pravidelně provádí školení a výcviky jednotky dle ročního 
plánu, především v dýchací technice.

Podařilo se také dovybavit jednotku o zásahové obleky, 
zásahovou obuv a rukavice. Nově jsme pořídili 3 pracovní 
polohovací pásy, 2 záchranná lana a mnoho dalších pro-
středků. U dýchací techniky došlo k obměně 7 ks tlakových 
lahví, u kterých skončila životnost. 

V roce 2015 jednotka absolvovala celkem 10 zásahů, 
z toho 1 požár sklepa rodinného domku, 1 krát odstranění 
spadlého stromu přes komunikaci a 8 krát likvidace nebez-
pečného bodavého hmyzu. U těchto zásahů bylo možno 
smysluplně využít nově dovybavené prostředky jednotky. 

Mladí hasiči 
V roce 2015 měl kolektiv mladých hasičů 35 dětí, a to 

ve věku od 5 do 18 let. Ve hře Plamen byla zapojena 3 druž-
stva - mladší, starší a dorostenci.

Během zimních měsíců jsme se zdokonalovali v hasič-
ských dovednostech a soutěž v hadicové štafetě, uzlové 
štafetě a ve střelbě jsme brali jako přípravu na jarní kolo hry 
Plamen. Nakonec jsme se ve hře Plamen, jež vrcholí v květ-
nu, umístili takto: mladší družstvo na 8. místě z 23 druž-
stev v okrese a starší družstvo na 7. místě z 29 družstev 
v okrese.

Dlouhodobě a pravidelně se také účastníme soutěže 
v požárních útocích Moravskoslezská liga mladých hasičů. 
Pro družstvo starších to bylo letos obtížné, protože část 
jich přešla do dorostu, a tak bylo třeba se znovu sehrávat. 
Mladší ze sebe vydali všechno, a  tak se po 15 kolech 
umístili na pěkném 5. místě (jejich nejlepší umístění bylo 
3. místo v Krmelíně a 2. místo v Řepištích).

Dalším naším plánem bylo získat nejmenší děti do ka-
tegorie „mini“. To se nám podařilo a mohli jsme je tak vidět 
na soutěži u nás v Řepištích, kde si změřily síly ve své 
kategorii s Petřvaldíkem a získaly tak pohárek za 2. místo. 
Důležité je, že děti vytrvaly a dále pokračují. Od září ale 
většina překročila věkovou hranici kategorie mini, a  tak 
vzniklo nové družstvo přípravky v kategorii mladších žáků.

Dorost
V minulých dvou letech jsme se s dorosteneckým druž-

stvem dostali až do krajského kola. A protože čas nezastaví-
me, museli jsme se letos s některými kluky rozloučit, protože 
dozráli v muže. Družstvo bylo doplněno mladými nováčky, 
kteří přešli z družstva starších žáků, ale i tak jich bylo málo. 
Pro udržení družstva jsme přibrali dvě posily z Paskova. 

Kluci se poctivě připravovali, někteří sbírali první zkuše-
nosti. Během jarní přípravy prokázali dorostenci bojovného 
ducha a skryté rezervy, zvlášť na bariéře, která byla pro 
někoho nepřekonatelnou překážkou. Díky soustavné pří-
pravě i mimo tréninky se nakonec naučili bariéru zvládnout. 

V letošním roce bojovalo v okresním kole o postup 
do kraje 5 dorosteneckých družstev. Naše družstvo bylo 
ve složení Tomáš Staniševský, Rostislav Vašíček, Jakub 
Lyčka, Jan Matějka, Jiří Kaloč a  posily z  Paskova – Ondra 
Urbaniec a  Dominik Kratochvíl. Přestože někteří kluci po-
dali lepší výkony než v minulých sezónách, na konkurenci 
to letos nestačilo. V okrese jsme se umístili na 3. místě.

Letos poprvé soutěžila v okresním kole v kategorii 
mladších jednotlivkyň (13-14 let) Jana Polachová, která si 
svým prvenstvím v okresním kole zajistila postup do kraj-
ského kola, které se konalo 7. 6. 2015 v Ostravě. Zde 
vybojovala pěkné 4. místo.

Velké poděkování za přípravu a  fungování mladých 
hasičů patří na tomto místě především Pavle Polachové, 
Pepovi a Blance Kukučkovým, J. Adamusovi ml. a dalším 
vedoucím a instruktorům, kteří jsou nápomocni při schůz-
kách a soutěžích.

Družstvo mužů
Rok 2015 byl pro naše soutěžní družstvo mužů ve zna-

mení stagnující výkonnosti. Po slibném začátku sezóny 
na povinném okrskovém kole v Kaňovicích a soutěži s PS8 
v Řepištích jsme však v dalších soutěžích zažívali nepřízeň 
osudu a okolností. I když se nám podařilo některé soutěže 
vyhrát či se umístit na předních příčkách, mnoho neplat-
ných pokusů a umístění ve středech a koncích startovní-
ho pole nás stáhlo k výsledkům, s nimiž nemůžeme být 
spokojeni. Věříme, že rok 2016 pro nás bude úspěšnější 
a sportovní družstvo mužů bude mít stále motivaci zlep-
šovat se a hodiny tréninku prodat na soutěžích. 

Na závěr chceme poděkovat Obecnímu úřadu Řepiště 
za výbornou spolupráci, všem sponzorům a příznivcům 
a v neposlední řadě i všem aktivním členům SDH Řepiště, 
jakožto i obyvatelům naší obce a okolí za přízeň a podporu.

SDH Řepiště
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Činnost ZO ČSV Paskov v roce 2015
Rok 2015 nezačal pro včelaře naší organizace příliš 

radostně. V médiích zaznívaly informace o velkých úhy-
nech včelstev, čítajících kolem 30 %, někde však až 45%, 
dokonce 55%, ale měli jsme naději, že se nás tato skuteč-
nost snad tolik nedotkne. 

Po prvních kontrolních prohlídkách se však tato naděje 
rozplynula. Při statistických součtech, prováděných vždy 
k 1. květnu, které srovnávají počty zazimovaných včelstev 
loni na podzim v poměru k včelstvům vyzimovaným na jaře 
následujícího roku, byl výsledek alarmující:

Počet včelstev k 15. září 2014 – 277.
Počet včelstev k 1. květnu 2015 – 181.
Úbytek je tedy 96 včelstev, což činí 34,66%!

Jedním z hlavních cílů tohoto roku byla tedy snaha 
co nejvíc doplnit ztráty a alespoň dorovnat loňský stav. 
Pro lepší formu včelstev a také kvůli vnesení „nové krve“ 
odhlasoval na  jaře výbor nákup 30 včelích matek pro 
členy ZO.

Nová krev však byla vnesena i do řad výboru a členské 
základny, která se i letos rozrostla, a to o členy mladších 
ročníků, což se projevilo na „omlazeném“ věkovém průměru.

Pro výbor ZO Paskov byl letošní rok rokem volebním 
a v jeho řadách došlo k jistým změnám. Nový výbor funguje 
v tomto složení:
předseda – př. Martin Sedlaczek
místopředseda – př. Petr Mynář
jednatel – př. Jan Kukučka
hospodář a pokladník – př. Miroslav Andrýsek
nákazový referent – př. Antonín Varkoček
revizní komise – př. Petr Čelinský, Oldřich Bartoš, Aleš Staňko, 
důvěrníci – př. Jiří Arleth, Oldřich Bartoš, Miroslav Andrý-
sek, Petr Čelinský, Jan Kukučka

Na tomto místě chceme poděkovat především odchá-
zejícím členům výboru, jmenovitě př. Dvořákovi, Poláškovi 

a Golkovi, za jejich práci pro naši ZO a popřát jim mnoho 
zdraví a sil v jejich další včelařské činnosti.

Mezi další důležité úkoly, které vzešly z výroční volební 
schůze, patřilo tradiční smažení vaječiny, exkurze žáků 
ZŠ, zpevnění okolí včelařské chaty před pohybem svahu, 
výplata dotací 1.D na zazimování včelstev a rozloučení se 
starým rokem.

Smažení vaječiny se uskutečnilo v červnu a bylo spo-
jeno s připomenutím 105. výročí založení naší organizace. 
Počasí přálo a sešlo se mnoho členů i s rodinnými příslušní-
ky. Byli jsme rádi, že mezi nás zavítali i starostové Paskova 
Petr Baďura a Řepišť Rostislav Kožušník.

18. června se uskutečnila exkurze 16 dětí ZŠ Žabeň 
ve včelíně př. Varkočka. Děti si prohlédly samotný vče-
lín i včelařské pomůcky. Výklad př. Varkočka byl poutavý 
a přizpůsobený věku návštěvníků. Jejich zájem byl pod-
ložen zvídavými otázkami. Na závěr obdržely děti sladkou 
odměnu v podobě perníčků a nového medu.

Je třeba také zmínit, že v letošním roce se naše organi-
zace již plně zapojila do programu CIS (centrální informační 
systém), ve kterém jsou uvedeny veškeré informace o ZO 
a jejích členech a z kterého se pak dají generovat tabulky 
a další přehledné informace. Odpadá tak letité papírování, 
neboť vyřízení téměř všech záležitostí probíhá elektronic-
kou cestou.

Musíme si však přiznat, že přes velkou snahu se 
nám všechny úkoly splnit nepodařilo. Opravu okolí chaty 
a zpevnění svahu musíme odložit na příští rok a také se-
tkání na konci roku se uskuteční až v tom následujícím.

Na závěr mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší 
organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. Na  jaře 
a podzim se konaly mimořádné členské schůze (na jaře 
výroční volební a na podzim spojená s výplatou dotací 
na podporu včelařství).

K 31. 12. 2015 měla naše organizace 35 členů a 1 ne-
člen je k naší organizaci přiřazen. K 1. 5. 2015 jsme ob-
hospodařovali 181 včelstev, k 1. 9. 2015 pak 307. Vypro-
dukovali jsme 2658 kg medu a 116, 5 kg vosku, vychovali 
87 včelích matek (vč. nečlena).

Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV 
Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu 
úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a podporu, kterou 
nám každoročně poskytují, i  všem, kteří nás podporují 
a pomáhají nám v činnosti.

Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov

Poděkování
Děkujeme všem pracovníkům obecního úřadu za pří-

pravu našeho večírku klubu seniorů, který se konal 
29.1.2016.

V neposlední řadě chceme také poděkovat vedoucím 
tělocvičny,dobrovolným hasičům a příjemné obsluze za za-
jištění pitného režimu a bufetu.

Náš upřímný dík patří taky těm co nám do  tomboly 
věnovali dary: t.j. obecnímu úřadu, kadeřnictví a kosme-
tika - Foldynová Marcela, Bowling Rakovec, Lašská pe-
kárna Řepiště, pěstitelská pálenice,  zahradnictví - rodina 
Barákova, paní Hausová Vladimíra a taky za 3 poukázky 
na kosmetické služby z Místku.

Zásluhou vás všech co jste se na našem večírku klu-
bu seniorů jak dary, tak pomocí podíleli, se akce velice 
vydařila.

Výbor klubu seniorů

Akce klubu seniorů
Duben - 20.4.2016 Bowling Rakovec

             - začátek ve 13.30 hodin

Květen - 10.5.2016  exkurze do automobilky Hyundai 

Nošovice. Určený počet jen 40 členů. Po exkurzi návštěva 
restaurace u Koníčka ve Vojkovicích. Odjezd upřesníme
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Výsledky Tříkrálové sbírky rok 2016

Tříkrálová sbírka 2016 se povedla. Děkujeme i Vám.

V prvních čtrnácti dnech roku 2016 od 1.1.2016 - 

14.1.2016 nás opět navštívili koledníci Tříkrálové sbírky.

Vedoucí skupinek se svými koledníky vykoledovali: 
Anna Uhrová 15.371,- Kč
Josef Kukučka 14.431,- Kč
Václav Kožušník 5.200,- Kč

Celkem za rok 2016 v obci Řepi-
ště bylo vykoledováno 35.002,- Kč.

Všem dárcům patří obrovské 

poděkování, stejně jako koledníkům 

a vedoucím skupinek. Moc děkujeme. 

Obec Řepiště

Letošní 16. ročník Tříkrálové sbírky se opět vyda-
řil. Celkový výtěžek v  rámci Charity Frýdek-Místek činí 
1 851 079,-Kč, které pomohou lidem v tísni a rozvoji cha-
ritního díla. V oblasti, kde působí Charita Frýdek-Místek, se 
během prvních 14 lednových dní vydalo do ulic 280 koled-
nických skupinek. Tři králové obcházeli domácnosti a vin-
šovali štěstí, zdraví v novém roce. V Řepištích koledovaly 
3 skupinky a vybralo se 35 002,-Kč. 

Peníze z  letošního výtěžku použijeme na nákup vel-
kokapacitní pračky na Oázu pokoje, investice do budovy 
Domu pokojného stáří, podporu Dobrovolnického centra, 

podporu činnosti a zlepšení kvality terénní péče, na své si 
přijdou i další střediska.

„Děkujeme všem dárcům za vstřícnost a vřelé přijetí 
našich koledníků a koledníkům za jejich nasazení a ochotu. 
Bez Vás by sbírka nebyla taková, jaká je.“ děkuje ředitel 
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek a dodává: „Výsledky 
sbírky jsou pro nás povzbuzením a také závazkem, neboť 
ukazují, že lidé v regionu nejsou lhostejní a naše práce má 
smysl, který veřejnost vnímá.“

Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charita Frýdek-Místek

Projekt Příroda okolo nás
Žáci naší školy se 

na konci minulého roku 
v době od 2. do 8. lis-
topadu účastnili ozdrav-

ného pobytu v Suché Rudné v  Jeseníkách. Pobyt se 
uskutečnil za významného fi nančního přispění Státního 
fondu životního prostředí ČR. Fond svými prostředky 
podpořil projekt ZŠ a MŠ Řepiště „Příroda okolo nás“ 
(č.j.SFŽP 014629/2015) a umožnil tak týdenní pobyt dě-
tem v čistém ovzduší CHKO Jeseníky.

Děti byly ubytovány v hotelu Paramon. V dopoled-
ních hodinách probíhala výuka většinou venku, taktéž 
odpolední zaměstnání, pokud počasí dovolilo, se konalo 
v okolní přírodě a na hřišti.

Bohatý program byl tvořen nejen vycházkami do pří-
rody a hrami, ale i exkurzí do stájí ve Světlé Hoře, které 
se ve svých začátcích věnovaly zejména parkurovému 
a drezurnímu sportu. 

Dále navštívily rodinnou farmu U Stromovouse zabý-
vající se chovem mléčných koz hnědých krátkosrstých 
a  mléčných krav plemene jersey, zpracováním mléka 
a výrobou mléčných výrobků - sýrů, jogurtů, másla, tva-
rohu atd., kde si mohly tyto biovýrobky koupit. Došlo 
i na osobní kontakt s chovanými zvířaty, kluci a holky si 
je mohli v ohradě nejen prohlížet, ale i hladit. 

Další zábavnou aktivitou byly programy neziskového 
sdružení Actea - společnost pro přírodu a krajinu z Kar-
lovic. Děti se mimo jiné dozvěděly nové poznatky o bylin-
kách, uvařily si léčivé čaje, vyslechly přednášku o horách 
a řekách.

V neposlední řadě děti zaujaly ukázky sokolnictví 
a  samotní dravci, které předvedli sokolníci z Karviné. 
Pobyt byl završen autobusovým výletem do blízké Kar-
lovy Studánky.

Mgr. Anna Klosová
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Jazykový pobyt v Anglii
V termínu 21.11.2015 – 27.11.2015 se někteří žáci 4. a 5.třídy zú-

častnili jazykově – vzdělávacího pobytu v Anglii. Tento pobyt byl součástí 
projektu Výzva č. 56 – ZŠ a MŠ Řepiště reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1884 
a byl fi nancován z EU OPVK. O bohatý program se postarala cestovní 
agentura Student Agency.

Cesta byla sice dlouhá, ale díky skvělým pánům řidičům a paní dele-
gátce velmi pohodová.  Nejobtížnější bylo projet Českou republikou, pak 
už nám cesta rychle ubíhala 
přes noční Německo, Belgii 
a Francii. V  ranních hodi-
nách jsme dorazili do Ca-
lais, kde jsme absolvovali 

jedinou kontrolu dokladů. Vše proběhlo bez problému, a nám  nic nebránilo 
v nalodění na trajekt, kterým jsme přepluli kanál La Manche do Doveru 
v Anglii.

První zastávkou byl Dover Castle - středověký hrad stojící nad měs-
tem Dover v anglickém hrabství Kent. Byl založen ve 12. století králem 
Jindřichem II. a byl popisován jako „klíč  do Anglie“, kvůli jeho obrannému 
významu v celé historii Anglie. Jedná se o největší anglický hrad.

Poté jsme se přesunuli do Hastings. Město Hastings leží v hrabství East Sussex na pobřeží jižní Anglie. Je jedním 
z přístavů při průlivu La Manche. V tomto přímořském městečku jsme strávili nejvíce času. Žáci zde absolvovali 12 lekcí 
výuky pod vedením anglických lektorů v jazykové škole akreditované Britskou Radou, které bylo  zakončeno závěreč-
ným certifi kátem. Výuka byla poutavá, dětem se líbila, mnozí se nebáli komunikovat.  Nezapomenutelným zážitkem pro 
většinu dětí byly školní obědy v jazykové škole- velký výběr hlavních jídel, příloh i dostatek zeleniny.  V blízkém okolí 
jsme navštívili  Hastings Old Town, Museum The True Crime a Museum How we lived then, Seven Sisters – křídové 
útesy , které jsou součástí národního parku Seven Sisters Country Park. Děti si vyzkoušely  také zázrak vědy v moderní 
interaktivní technické observatoři Hertsmonceux  Observatory.

V nedalekém  Brightonu jsme  shlédli  podmořský svět Sea Life a prošli se kolem Royal Pavilionu do centra města, 
kde jsme si mohli koupit suvenýry.   

Posledním místem bylo samotné srdce Vel-
ké Británie – Londýn. V Londýně jsme strávili 
celý den. Shlédli jsme Houses of Parliament, 
Big Ben, Buckingham Palace , Trafalgar Squa-
re, Piccadilly Circus, Covent Garden ,prohlédli 
si Britské muzeum a utratili poslední peníze.

Plní krásných zážitků a dojmů jsme se vy-
dali na zpáteční cestu.  Únava se hlásila, ale 
přesto se nikomu nechtělo domů. Byla to velká 
zkušenost, pro žáky i jejich pedagogický dopro-
vod, na kterou budou všichni rádi vzpomínat. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na vý-
měnu zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení 
krajského projektu ze strany Ministerstva životního pro-
středí vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání 
žádos   – předpokládaný termín zveřejnění výzvy plá-
nujeme na 18. prosince 2015 a termín příjmu žádos   
od 1. února 2016 do 29. 4. 2016. 
Formulář žádos   o dotaci na výměnu kotle bude 
k dispozici na webových stránkách www.lokalni-
-topeniste.cz v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ. 

Žadatelé o dotaci (pouze fyzické osoby) bud´:
1) počkají na vyhlášení výzvy k předkládání žádos   

a následně po schválení žádos   provedou výměnu 
kotle, doloží faktury za nákup/instalaci a ty jim poté 
budou (v příslušné výši) proplaceny.

2) nebo provedou výměnu kotle již nyní, poté předloží 
žádost o dotaci a po jejím schválení a doložení všech 
dokladů jim budou (v příslušené výši) proplaceny.

Samostatnou výměnu kotle je možné provádět již 
od 15.7 2015 (nejpozději však do 15. 9. 2016). V sou-
časné době máme z Ministerstva životního prostředí 
odsouhlaseno, že žadatelé o dotaci mohou již nyní pro-
vádět výměnu kotle – za splnění daných podmínek. 
Takovým žadatelům doporučujeme před započe  m re-
alizace výměny kote konzultovat veškeré detaily s pra-
covníky krajského úřadu. 
V kombinaci s výměnou kotle lze realizovat také instala-
ci solárně-termické soustavy (splňující dané technické 
požadavky cer  fi kace v souladu s ISO 9806, min. hod-
nota účinnos   a využitelného zisku,…) a také technická 
opatření vedoucí ke snížení energe  cké náročnos   ro-
dinného domu tzv. „mikro-energe  cká opatření (pokud 
dům nesplňuje energe  ckou náročnost „C“ nebo není 
k tomu účelu zažádáno o dotaci v programu Nová zele-
ná úsporám):

Seznam „mikro-energe  ckých opatření“
1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda 

apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eli-

minace tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od ven-

kovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů 

vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
POZOR: Realizací „mikro-energe  ckých opatření“ NEMUSÍ 
dojít ke snížení energe  cké náročnos   domu na úroveň “C“- 
úsporná, (jde pouze o opatření menšího rozsahu vedoucí ke sní-
žení celkové náročnos   budovy). Pokud budou realizována 
“mikro-energe  cká opatření“ doloží žadatel spolu s fakturou 
(je možné realizovat i svépomoci – je možné uplatnit náklady 
na nákup materiálu) fotodokumentaci jeho provedení. Společ-
ně se žádos   o dotaci se předpokládá i fotodokumentace čás   
domu, na které bude “mikro-energe  cké opatření“ provedeno.   
Předmětem podpory BUDE výměna stávajícího zdroje tepla 
na pevná paliva s ručním přikládáním za :
• Kotel na pevná paliva

• Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa)
• Kotel na biomasu (polena. Pelety, štěpka, piliny, slaměné 

brikety,…)
• Plynový kondenzační kotel
• Teplené čerpadlo

!!! POZOR!!!
K žádos   o dotaci je nutno přiložit: 
• Fotodokumentaci (viz. Obr. 1) ještě napojeného stávající-

ho kotle na otopnou soustavu a komínové těleso (nejlépe 
fotografi e celková + detail připojení ke komínovému tělesu 
a k rozvodům vody + detail výrobního š  tku).

• Fotodokumentaci čás   domu, na které bude provedeno 
“mikro-energe  cká opatření“. Fotografi e by měly být čitel-
né a v dostatečné kvalitě.

Po schválení dotace bude nutno k vyúčtování (předložení faktur 
k proplacení) doložit:
• Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle. 

Znehodnocení může být provedeno např. proražením li  no-
vých článků kotle, prořezáním plášťů kotle, rozřezáním kot-
le apod. (viz Obr.2.).  Fotografi e by měly být čitelné a v do-
statečné kvalitě. Z fotografi í musí být patrné, že se jedná 
o stejný kotel, jehož fotografi e (původně zapojený kotel) byl 
předloženy společně se žádos   o dotaci.

Díky kotlíkové dotaci můžu  
 v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 150 000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného 
čerpadla a zlepšete životní prostředí v našem kraji ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho 
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty 
i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti 
budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě:
595 622 355 nebo kotliky@msk.cz

www.lokalni-topeniste.cz
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• Fotodokumentaci čás   domu, na které bylo provedeno “mik-
ro-energe  cká opatření“. Doporučuje se také vyhotovení fo-
tografi e z průběhu realizace “mikro-energe  cká opatření“ (z 
důvodu viditelnos   použitých materiálů, způsobu realizace).

• Doklad o likvidaci kotle (vzor formuláře je k dispozici v sekci 
DOKUMENTY KE STAŽENÍ).

Zde je uveden „seznam kotlů“ – Seznam výrobků a technologii, 
které bude možné pořídit starého kotle na tuhé paliva s ručním 
přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravi-
delně aktualizován a je zveřejněn zde h  p://www.sfzp.cz/sek-
ce/815/kotlikove-dotace/

!!! Předmětem podpory NEBUDE:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít 

k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automa  ckým přikládáním paliva
• Výměna stávajícího kotle, které byl podpořen z programu 

ZELENÁ ÚSPORÁM, Nová zelená úsporám a společných pro-
gramů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Výše podpory (částka dotace) se vypočte z celkových způso-
bilých výdajů vynaložených na výměnu kotle. Tyto celkové vý-
daje mohou dosáhnout částky až 150.000,-Kč, z čehož výdaje 
na “mikro-energe  cká opatření“ mohou dosáhnout maximální 
výše až 20.000,-Kč. Částky přesahují  tyto hranice by byly pří-
padně hrazeny ze zdrojů žadatele. 

Za způsobilé výdaje budou považovány náklady na stavební 
práce, dodávky a služby bezprostředně související s realizací:  
• Kotle na pevná paliva
• Plynového kondenzačního kotle
• Tepelného čerpadla
• Solární termické soustavy
• Nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné sou-

stavy včetně instalace akumulační nádoby
• Dále pak náklady na zkoušky a testy související s uvedením 

majetku do stavu způsobilého k užívání
• Náklady na pořízení Průkazu energe  cké náročnos   budo-

vy v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 
78/2013 o energe  cké náročnos  , tj. klasifi kační třídy ener-
ge  cké náročnos   budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané 
energie nebo celkové primární neobnovitelné energie nebo 
průměrného součinitele prostupu tepla

• Náklady na projektovou dokumentaci (není podmínkou!)
• Služby energe  ckého specialisty související s potvrzením 

vhodnos   navrhovaného “mikro-energe  cká opatření“ (po-
tvrdí buď na žádost o dotaci nebo na vlastní dokument/pří-
lohu)

• Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací “mik-
ro-energe  cká opatření“ (i v případě realizace svépomoci 
– uznatelným nákladem budou náklady na pořízení materi-
álu) 

Procentní míra podpory (část nákladů, která bude žadateli 
o dotaci proplacena) je odvozena od typu nového zdroje vytá-
pění a to následujícím způsobem:
• 70% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle 

pouze na uhlí
• 75% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kom-

binovaného kotle na uhlí + biomasu nebo plynového kon-
denzačního kotle

• 80% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle 
pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla

Zastupitelstvo obce Řepiště schválilo spolufi nancování výmě-
ny kotlů na území obce Řepiště pro vlastníky rodinných domů 
nacházejících se na území obce Řepiště v rámci kotlíkových do-
tací ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů v rámci OP ŽP 
z částky max. 150.000,- Kč prostřednictvím Moravskoslezské-
ho kraje.

Tato podpora může být zvýšená o 5% v případě, že bude vý-
měna kotle realizována v obci/městě, která byla Střednědobou 
strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní 
území. Podrobný seznam obci spadajících do tohoto bonusu je 
uveden zde: h  p://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty
Moravskoslezský kraj dále plánuje přispět všem úspěšným ža-
datelům o dotaci dalšími 5%, čímž dojde ke snížení podílu spolu 
fi nancování z prostředků domácnos  .

Základní podmínky podpory pro fyzické osoby: 
Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytována pouze v ro-
dinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná pali-
va a kde (stačí, aby byla splněna pouze jedna z níže uvedených 
možnos  ):
• Současně s výměnou kotle bude provedeno alespoň jedno 

“mikro-energe  cká opatření“ (viz. výše)
• Nebo došlo již dříve se ke snížení energe  cké náročnos   bu-

dovy na úroveň „C“ – úsporná (případně lepší) dle požadav-
ku vyhlášky 78/2013

• Nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení 
energe  c. Náročnos   budovy zažádáno v programu Nová 
zelená úsporám po 22. 10. 2015 (bude doloženo kopií žá-
dos   do NZÚ vč. potvrzeni o podání žádos  ).

Dále doporučujeme pozvat energe  ckého specialistu ještě před 
samotnou realizací výměny kotle. Role energe  ckého specialisty 
spočívá v doporučení vhodného opatření ze seznamu “mikro-
-energe  cká opatření“ vyjmenovaných v Základních pravidlech 
pro fyzické osoby pro Specifi cký cíl 2.1 OP ŽP 2014 – 2020 (do-
stupné v sekci „Dokumenty ke stažení“) případně vydá průkaz 
energe  cké náročnos   budovy – pro účely prokázání splnění tří-
dy „C“. 

Podrobné informace budou součás   výzvy k předkládání žá-
dos   o kotlíkové dotace – po 18. 12. 2015.

Za účelem poskytování informací veřejnos   k připravovaným 
kotlíkovým dotacím fi nancovaným z Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014-2020 byla zřízena speciální telefonní linka 
595 622 355 a speciální e-mailová adresa kotliky@msk.cz (dříve 
před změnou domény: kotliky@kr-moravskoslezský.cz). 

Dále jsou poskytovány i osobní konzultace na Krajském úřadě 
v Ostravě v kanceláři E 509 a E 517 na odboru regionálního roz-
voje a cestovního ruchu. 
• Mgr. Nazim Afana nazim.afana@msk.cz 595 622 755
• Mgr. Jan Smiga jan.smiga@msk.cz 595 622 319
• Mgr. Radka Šostá radka.sosta@msk.cz 595 622 313
• Mgr. Marcela Honková marcela.honkova@msk.cz 595 622 761
• Mgr. Lucie Hochmanová lucie.hochmanova@msk.cz 595 622 994
• Ing. Vilém Hinner vilem.hinner@msk.cz 595 622 806
• Ing. Lenka Trojková lenka.trojkova@msk.cz 595 622 542
• Ing. Bc. Ivona Crháková ivona.crhakova@msk.cz 595 622 403
• Bc. Lucie Rašková lucie.raskova@msk.cz 595 622 933 
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Bezplatná přeprava pro cestující od 65 a 70 let věku 
Valná hromada koordinátora ODIS s.r.o. schválila 

17. prosince 2015 nový Tarif ODIS platný od 1. ledna 2016. 
Mimo jiné úpravy tarif zavádí ke stávajícím slevám pro 
občany nad 70 let také bezplatnou přepravu cestujících 
starších 65 let v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava.

Bezplatná přeprava pro cestující od 65 let věku

v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava

Od 1. ledna 2016 je na všech linkách Dopravního pod-
niku Ostrava a.s. v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (tarifní 
zóny 1, 2, 3 a 4) zavedena bezplatná přeprava cestujících 
starších 65 let. Podmínkou, resp. jízdním dokladem, je 
ODISka s nahraným 365denním nulovým kuponem.

Výše uvedené podmínky neplatí ve vlacích Českých 
drah a.s. a GW Train Regio, a.s. Přeprava cestujících se řídí 
tarify a smluvními přepravními podmínkami těchto dopravců.

Bezplatná přeprava pro cestující od 70 let věku

v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava

Pro cestující starší 70 let zůstává na všech linkách Do-
pravního podniku Ostrava a.s. v tarifní oblasti MĚSTO Ost-
rava (tarifní zóny 1, 2, 3 a 4) zachována možnost bezplatné 
přepravy na základě platného osobního dokladu (občanský 
průkaz, cestovní pas) pouze u občanů, kteří jsou narozeni 
před 1. 1. 1946. Cestující narození po tomto datu musejí mít 
ODISku s nahraným 365denním nulovým kuponem.

Výše uvedené podmínky neplatí ve vlacích Českých 
drah a.s. a GW Train Regio, a.s. Přeprava cestujících se řídí 
tarify a smluvními přepravními podmínkami těchto dopravců.

Bezplatná přeprava pro cestující od 70 let věku

v tarifní oblasti Paskov, Řepiště a Vratimov

Pro cestující starší 70 let zůstává na všech linkách Do-
pravního podniku Ostrava v tarifní oblasti Paskov, Řepiště 
a Vratimov (tarifní zóna 18) zachována možnost bezplatné 
přepravy na základě platného osobního dokladu (občanský 
průkaz, cestovní pas).

Bezplatná přeprava v tarifní oblasti Paskov, Řepiště, 
Vratimov platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ost-
rava a.s. a ARRIVA MORAVA a.s.

Odiska  - jak jezdit zdarma od 65 do 70 let věku?

Pokud je vám více než 65 a jste narození po 1. 1. 1946, 
máte nárok cestovat ve spojích Dopravního podniku Os-
trava v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (tarifní zóny 1, 2, 3 
a 4) zdarma s tím, že jako jízdní doklad potřebujete ODISku 
s nahraným 365denním nulovým kuponem. Podmínkou 
je změna profi lu ODISky, která je možná pouze u  jejího 
vydavatele.

1. Pokud již máte ODISku

• Můžete si od 22. prosince 2015 požádat ve všech pro-
dejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava 
o změnu profi lu a o bezplatné nahrání 365denního nu-
lového kuponu.

 K vyřízení potřebujete platný osobní doklad (občanský 
průkaz nebo cestovní pas) a ODISku.

2. Pokud máte ODISku a zakoupený platný kupon

• Můžete si ve  všech prodejnách jízdních dokladů 
na ODISce zdarma změnit, nebo přidat profi l pro oso-
by nad 65 let s platností od 1. ledna 2016 a bezplatně 
nahrát 365denní nulový kupon.

 K vyřízení potřebujete platný osobní doklad (občanský 
průkaz nebo cestovní pas) a ODISku.

• Pokud Vám po 1. lednu 2016 zbývá nevyužitá část 
stávajícího kuponu, můžete si požádat na Specializo-
vaném pracovišti ODISky o vrácení poměrné částky 
za nevyužitý kupon za poplatek 100 Kč.

3. Pokud ještě ODISku nemáte

• Můžete si o ODISku s profi lem pro občany nad 65 let 
požádat ve všech prodejnách jízdních dokladů Doprav-
ního podniku Ostrava nebo od 1. ledna 2016 na Zá-
kaznickém portálu ODISky. Kartu za 130 Kč obdržíte 
do 21 dnů při běžné žádosti. V prodejnách jízdních 
dokladů DPO je možné požádat o expresní vyřízení 
ODISky do 3 pracovních dnů za 230 Kč do 31. prosince 
2015 a od 1. ledna 2016 za 300 Kč.

• Při převzetí ODISky v prodejně jízdních dokladů Vám 
na ODISku bezplatně nahrajeme 365denní nulový kupon.

 K vyzvednutí potřebujete platný osobní doklad (občan-
ský průkaz nebo cestovní pas).
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Terénní  
služba 

POTŘEBUJETE PORADIT, POMOCI, PODPOŘIT  

NEBO DOPROVODIT?  
Jsme tady pro Vás!  

Terénní služba ZOOM pro osoby s duševním onemocněním,  která Vám nabízí:  

 
1. Poradenství - pomůžeme Vám vyřešit Vaší obtížnou situaci např.: s dluhy, poradíme na jaké 
dávky máte nárok, pomůžeme při hledání zaměstnání, bydlení apod. 
2. Pomoc - pomůžeme Vám vyplnit formuláře k vyřízení potřebných dávek, sepsat žádosti     
k soudu, na úřady, na město apod. Dále Vám můžeme pomoci při vyřizování a jednání na 
úřadech, u lékaře, na poště apod. 
3. Podporu - můžete si s námi popovídat o všem, co Vás trápí (zdravotní problémy, rodinné     
a partnerské problémy, sousedské vztahy, zadlužení, apod.). 
4. Doprovod - můžeme Vás doprovodit na úřad, poštu, k lékaři, do nového  zaměstnání apod.  
5. Zlepšení dovedností - snažíme se Vám pomoci s běžnými činnostmi (např. pomoc s chodem 
v domácnosti, pomoc při práci na počítači, jak napsat životopis, jak se ucházet o práci apod.). 
6. Poskytnutí informací - můžeme Vám  pomoci, jestliže máte jakýkoliv problém a nevíte si 
rady, kam se s ním obrátit (např.: neznáte kontakty, úřední hodiny či telefonní čísla na úřady,  
lékaře aj.). 

KDY A KDE NÁS NAJDETE: 
 

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK: 08:00 — 15:00 
 

Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty), v blízkosti autobusové 
zastávky linky 1,2 „Nový byt“ 
nebo Vás můžeme navštívit doma po předchozí dohodě 

 
Služba je BEZPLATNÁ! 

Kontakt: 
Tel.: 731 759 039, 732 449 204                                 Email: terennisluzba.f-m@caritas.cz 
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Blahopřejeme jubilantům
v měsících březen - duben.
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a životní pohody.

stí 

Narodi li se:Narodi li se:
Lada Najmanová – listopad 2015

Danuše Peřinová

Ivo Kusák

Jaroslava Konečná

Lubomír Kraninger

Eva Pacanová

Drahomíra Fluxová

Dagmar Gregušová

Březen

Krystyna Chyba

Bořivoj Biolek

Pavla Kubalová

Jiří Pokorný

Jindřiška Martiňáková

Alois Soška

Jiří Kacer

Marcela Jeřábková

Jaroslav Bezecný

Renáta Placová

Jitka Bokajová

Duben

Jan Malinovský

Radka Jodlovská

Ivo Garnol

 Rozloučili jsme se Rozloučili jsme se
                   se zesnulými:                   se zesnulými:

Karel Záruba – prosinec 2015

Marie Kubalová – leden 2016

Statistika evidence obyvatel 
za rok 2015

Poděkování

Počet obyvatel k 1.1.2016         1821

Úmrtí 26 občanů   –  10 žen,  16 mužů 

Narodilo se 9 dětí  –  6 dívek a  3 chlapci

Stěhování:  - přihlášeno 63  občanů (20 žen,  20 mužů,    
         9 chlapců, 14 dívek, z toho 9 narození)

      - odhlášeno 70  občanů ( 31 žen,  27 mužů,   
        7 chlapců, 5 dívek, z toho 26  úmrtí)

Děkujeme personálu restaurace BOWLING v Rakovci 
s vedoucí paní Jarmilou Supíkovou za vzornou přípravu 
a obsluhu v prosinci při oslavě narozenin manžela.

                   Slonkovi

Veřejný telefonní automat 
na ulici Bratří Musálků

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání 
sítě veřejných telefonních automatů (VTA) se naše 
společnost O2 Czech Republic,a.s. rozhodla stávající síť 
VTA přizpůsobit současným potřebám.

V průběhu měsíce března letošního roku plánujeme 
trvalé zrušení nevyužívaného VTA v lokalitě :

-   Řepiště, Bratří Musálků čp.196

O2 Czech Republic, a.s.

Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy dár-
cům krve, kteří dovršili 120 bezpříspěvkových odběrů.

S potěšením sdělujeme, že mezi vyznamenanými 

ZLATÝM KŘÍŽEM II. třídy je : pan Vladislav Čmiel.

Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy dár-
cům krve, kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů.

S potěšením sdělujeme, že mezi vyznamenanými 

ZLATÝM KŘÍŽEM III. třídy je : pan Lukáš Lajčok.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i zá-

chranu života je projevem jejich humánního vztahu 

ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým po-

mohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.

� �

��
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PODĚKOVÁNÍ OBCI ŘEPIŠTĚ

KALENDÁŘ AKCÍ

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH 
2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2015/2016   pobočka ŘEPIŠTĚ

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

V roce 2015 příspěvková organizace Dům dětí a mládeže 
Vratimov získala od obce Řepiště dotaci ve výši 35 100 Kč.

V rámci fi nančního příspěvku se nám podařilo uspořádat 
pro děti dva turnaje v badmintonu, kterých se zúčastnilo 
celkem 141 dětí a v prosinci turnaj pro děti a rodiče ve fot-
bale a badmintonu. V měsíci září proběhla náborová akce 
ZASTÁVKA – VOLNÝ ČAS, kde veřejnost byla seznamo-
vána s plánovanou činností DDM Vratimov na školní rok 
2015/2016.  

Děti čtvrtého a pátého ročníku ZŠ Řepiště se vydaly 
poznávat obec Paskov. Výlet byl pro děti bezplatný, to 

znamená objednaný autobus, vstupné do cvičné štoly, 
svačina a pití na celý den, oběd a drobné upomínkové 
předměty.

V prosinci žáci páté třídy absolvovali mediální workshop 
na téma „novoroční přání“ pod vedením odborných lektorů. 
Nezapomněli jsme ani na naše mažoretky, které získaly nové 
hůlky a pompony.

Závěrem děkujeme jménem dětí a široké veřejnosti za fi -
nanční příspěvek v roce 2015 a těšíme se na další spolupráci 
v novém roce.

za DDM Vratimov Renáta Míčková

13. 2.   turnaj BADMINTON pro děti
    - tělocvična Řepiště

22. 2. – 26. 2. jarní prázdniny okres Ostrava

    nejsou kroužky – Vratimov, Václavovice,   
    Šenov

7.3. – 11. 3. jarní prázdniny okres Frýdek-Místek

    nejsou kroužky – Řepiště, Paskov, Žabeň, 
    Sviadnov
    AKCE PRO DĚTI – aquapark Olešná, Svět 
    techniky, výtvarné dílny, planetárium Ost-
    rava – pouze pro přihlášené

24. 3. – 25. 3. výlet do PRAHY

    - program ZOO Praha, poznejme blíže
      Staré město
    - pouze pro přihlášené

10. 4.  GALA PŘEHLÍDKA poboček

       - kino Panorama Paskov
   - přehlídka kroužků Řepiště, Paskov, Žabeň, 
     Sviadnov 

Podrobnější informace o akcích
naleznete na www.ddmvratimov.cz .

Dětský aerobic    ÚTERÝ  17:00 – 17:50    cena 500 Kč

         - Pavlína Řehová
                          malá tělocvična Řepiště

Zvládnutí tanečních prvků a kroků, cvičení ve stylu aerobic, 
příprava skladby na vystoupení.

Badatel         ČTVRTEK 15:00 – 16:20        cena 550 Kč

             - Renáta Míčková
                 třída ZŠ Řepiště
Hledáme odpovědi na otázky. Dokazujeme, proč se věci 
dějí tak, jak se dějí. Naučíme děti systematicky provádět 
jednotlivé pokusy, prakticky podpořit nabyté školní 
vědomosti.

mažoretky ŽÍŽALKY  ČTVRTEK 16:00 – 16:50  cena 500 Kč

                        - Aneta Susová
                             velká tělocvična Řepiště
Mažoretky, pohybová průprava, práce s hůlkou.

Podrobnější informace o kroužcích 
naleznete na www.ddmvratimov.cz .

Pozn.

Uvedené kroužky můžete nezávazně 1x navštívit. Po 

dohodě s vedoucím kroužku přihlaste své dítě osobně 

v recepci DDM, telefonicky, e-mailem nebo on-line. 
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pro děti z 1. – 5. tříd ZŠ 
sraz 7:30 – 8:00 konec 15:30 – 16:00 

komunitní centrum Paskov 
 

Možno přihlásit se na jednotlivé dny! 
 

 PONDĚLÍ  7. 3. AQUAPARK OLEŠNÁ 220 Kč   

 ÚTERÝ   8. 3. SVĚT TECHNIKY  
    výstava ČT „Od televise k televizi“ 
    nová světelná „science show“ 220 Kč 
 

 STŘEDA  9. 3. HRY, SOUTĚŽE, VÝTVARNÁ DÍLNA 
    - v ceně oběd 220 Kč 
 

 ČTVRTEK  10. 3. PLANETÁRIUM OSTRAVA  
    program „Život stromů“ 220 Kč 

 

Závazně přihlásit a uvedenou částku uhradit do 2. 3. 2016 
 

S SEBOU: svačinu, pití na celý den,  přezůvky 
 

  PŘIHLÁŠKY, INFORMACE:  Renáta Míčková 
                                                tel. 739 201 078 
  e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz  

zdroj obrázku: http://www.bing.com/images/search?q=clipart+children 



č. 132 www.REPISTE.eu



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

ETS -  Elektrotelevizní servis PETER
Opravy spotřební elektroniky
Televize-Monitory-Audio-Video-DVD-Satelity-Set Top Boxy
Opravy mobilních telefonů
Opravy domácích elektrospotřebičů
Žehličky-Vysavače-Mikrovlnky-Fény-Holící strojky
Montáže televizních antén a satelitní techniky
Likvidace elektroodpadu

Evžen Peter  737 410 004  T-Mobile
Kostelní 174  722 791 598  O2
739 24  KRMELÍN 773 022 556  Vodafone
ets@krmelin.com
www.ets.krmelin.com
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