
Zpravodaj č. 100
vyšel 24. 2. 2010

na spolufinancování realizace projektu „Projektový manažer II a spo-
lečné akce Regionu Slezská brána“ pro svazek obcí Region Slezská 
brána ve výši 14.757,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Řepiště č. D10/2009; půjčku ve výši 6000,- Kč paní 
Marii Melníkové z důvodu obtížné sociální situace dlužníka na dobu 
jednoho roku; financování průběžných vícenákladů projektu Tělocvič-
na Řepiště ve výši 4,8 mil. Kč vč. DPH z rozpočtu obce Řepiště, a to 
z rozpočtové rezervy obce; rozhodnutí o dalším postupu při pořizování 
územního plánu dle předloženého návrhu pořizovatele – Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu; 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se mění a doplňuje OZV 
č. 3/2002, o místním systému shromažďování, sběru, přepravy třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášky 
č. 1/2007 ze dne 11.6.2007; pro příspěvkovou organizaci obce Základ-
ní škola a Mateřská škola Řepiště použití části neinvestičního příspěv-
ku určeného účelově určeného na plat pedagoga pro rok 2009 ve výši 
65 000,- Kč na ostatní neinvestiční náklady; zřízení 1 pracovního místa 
na obecním úřadě jako administrativní pracovník na dobu určitou od 
1.1.2010 do 31.12.2010 s úvazkem 0,75; převedení adekvátní čás-
ti úvazku administrativní pracovnice a účetní na obecním úřadě na 
projekt Tělocvična Řepiště, a to od 1.12.2009 do ukončení realizace 
projektu; podání žádosti do POV MSK 2010 na projekt Rekonstruk-
ce místního hřbitova v Řepištích vč. závazku dofinancování vlastního 
podílu na nákladech projektu dle podmínek programu; podání žádosti 
o dotaci na realizaci komunitního projektu dětí „Naše školní zahrada“ 
na Ministerstvo pro místní rozvoj; účast obce v soutěži vesnice roku pro 
r. 2010; pořízení vyšívaného obecního praporu pro r. 2010 k 740. vý-
ročí založení obce Řepiště; rozpočtové opatření č. 4/2009, které upra-
vuje schválený rozpočet následovně: příjmy celkem 37 128 467,- Kč, 
Financování 12 143 000,- Kč, Výdaje celkem 49 271 467,- Kč; pověře-
ní starosty k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2009 v případě 
nutnosti s možností použít na krytí výdajů nespecifikovanou rezervu 
obce v maximální výši 200 tis. Kč a ukládá starostovi: uzavřít smlou-
vy dle čl. II./2 – 4; zajistit přípravu a podání žádosti o dotaci na realizaci 
projektů dle čl. II./11 a 12; uzavřít dodatek na realizaci stavby Tělocvič-
na Řepiště dle čl. I/14 a 15 a čl. II/5 dle aktuální situace.

17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 
v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí: Zprávu o kontrole plnění usnesení z 16. zasedání zastupi-
telstva obce ze dne 23.9.2009; výroční zprávu finančního výboru za 
rok 2009; výroční zprávu kontrolního výboru za rok 2009; výroční 
zprávu školské a kulturní komise za rok 2009; výroční zprávu komi-
se sociální a pro občanské záležitosti za rok 2009; výroční zprávu 
o činnosti školy 2008-2009; žádost žáků Základní školy v Řepištích 
o obnovu školní zahrady; zprávu z průběžného přezkumu hospoda-
ření obce Řepiště ze 2.12.2009; zprávu o plnění rozpočtu k 11/2009; 
rozhodnutí rady obce Řepiště září až prosinec 2009; zprávu o veřej-
ných zakázkách září až prosinec 2009; zprávu o realizaci projektu 
„Rekonstrukce základní školy v Řepištích“; zprávu o realizaci projektu 
„Rekonstrukce vytápění v základní škole v Řepištích“; zprávu o rea-
lizaci projektu„Tělocvična Řepiště“; průběžné vícenáklady projektu 
Tělocvična Řepiště způsobené změnou projektu v sekci D ve výši 
4,8 mil. Kč vč. DPH; žádost společnosti interdecor s.r.o. o posunutí ter-
mínu dokončení realizace projektu Tělocvična Řepiště do 31.3.2010 
z důvodu navýšení objemu prací v souvislosti se změnou projektu; 
zprávu o realizaci projektu „Výsadba stromové aleje na cyklotrase Pas-
kov – Řepiště – Sedliště“; zprávu o realizaci projektu „Hrajeme si ven-
ku“; zprávu o pořizování nového územního plánu a dotaci na pořízení 
návrhu územního plánu; zprávu o činnosti svazku obcí Region Slezská 
brána; přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu 
RRC/02/2009 na projekt „CZ.1.02/3.2.00/07.00217 Rekonstrukce MŠ 
Řepiště“ ve výši max. 219 tis. Kč na základě smlouvy; přijetí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu RRC/02/2009 na pro-
jekt „CZ.1.02/3.2.00/08.00850 Realizace úspor energie v ZŠ Řepiště“ 
ve výši max. 208.600,- Kč na základě smlouvy; informaci o dopravní 
obslužnosti obce v r. 2010; účast obce Řepiště v elektronické aukci na 
dodávku elektrické energie pro obec Řepiště a její příspěvkové organi-
zace v rámci svazku obcí Region Slezská brána.

Schválilo: rozpočtové provizorium obce na rok 2010 dle přílohy; 
smlouvu o výpůjčce s Římskokatolickou farností Vratimov na poze-
mek parc.č. 2 – ostatní plocha o výměře 2.068 m2 k.ú. Řepiště pod 
místním hřbitovem v Řepištích na dobu deseti let; poskytnutí dotace 
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o změnu projektu Tělocvična Řepiště č. 9 - 14 na RR Moravskoslez-
sko; zprávu o realizaci projektu „ Výsadba stromové aleje na cyklotrase 
Paskov – Řepiště – Sedliště“; zprávu o realizaci projektu „Hrajeme si 
venku“; zprávu o pořizování nového územního plánu; doporučení pro-
jektu „Modernizace základní školy Řepiště“ k financování z Regionální 
rady Moravskoslezsko s dotací ve výši max. 3.316 489,- Kč; podání 
žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce hřbitova v Řepištích“ do pro-
gramu obnovy venkova Moravskoslezského kraje s celkovými náklady 

18.zasedání zastupitelstva obce proběhlo 3.února 2010 od 
17.00 hodin v Osvětovém domě. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí: zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitel-
stva obce z 16.12.2009; zprávu finančního výboru z 1.2.2010; rozpoč-
tové opatření č.5/2009; rozbor hospodaření obce Řepiště za rok 2009; 
rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Řepiště za rok 2009; rozhodnutí rady obce Řepiště leden 
2010; zprávu o realizaci projektu„Tělocvična Řepiště“; podané Žádosti 
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základě darovací smlouvy; přijetí finančního daru ve výši 30 000,- Kč 
od společnosti KIMEX CASINO, a.s. na veřejně prospěšné účely 
na základě Smlouvy o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný 
účel; zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce u veřejné 
zakázky „Tělocvična Řepiště“ v rámci jednacího řízení bez uveřejnění 
témuž dodavateli společnosti interdecor s.r.o., Na Zbytkách 446, 
738 01 Staré Město, IČ: 267907777, za cenu 4.003.614,- Kč bez DPH, 
tj. 4.804.336,80 vč. 20 % DPH, a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě 
o dílo na tyto dodatečné stavební práce s navýšením ceny díla a posu-
nutím termínu dokončení díla do 31.3.2010; v souladu se schváleným 
Strategickým plánem rozvoje měst a obcí Regionu Slezská brána 
pro období 2007 – 2015 předložení žádosti o dotaci z ROP NUTS II 
Moravskoslezsko na realizaci projektu „Cyklostezka Ostrava – Besky-
dy, úsek Vratimov – Sviadnov“ a současně se zavazuje ke spolufinan-
cování tohoto projektu v letech 2010 – 2012 z rozpočtu obce (jedná 
se o výdaje projektu, které souvisí s katastrálním územím Řepiště). 
Spolufinancování obce spočívá v předfinancování projektu a úhradě 
všech nezpůsobilých nákladů projektu včetně spoluúčasti obce na 
způsobilých výdajích ve výši 7,5%. Obec Řepiště se dále zavazuje 
zajistit udržitelnost projektu (hradit provozní náklady ze svých rozpoč-
tových zdrojů), a to minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti 
dle podmínek ROP NUTS II MSK; smlouvu o partnerství při přípravě 
a realizaci projektu „Cyklostezka Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov 
– Sviadnov“ se svazkem obcí Region Slezská brána jako žadatelem; 
smlouvu o nájmu a provozování vodního díla se společností Severo-
moravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; úhradu prokazatelné 
ztráty za r. 2009 ve výši odborného odhadu v částce 67 200,- Kč na 
základě Dodatku č. 2 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.; smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 1600/1, 820, 
819/1 a 819/2 k.ú. Řepiště s Českými dráhami, a.s. za jednorázovou 
úhradu ve výši 115.400,- Kč bez DPH, tj. 138.480,- Kč vč. 20 % DPH; 
nájemní smlouvu s Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Krá-
lové, Přemyslova 1106 o užívání části lesních pozemků p.č. 1535/2 
o výměře 184 m2 a p.č. 804/2 o výměře 794 m2 obě k.ú. a obec Řepiš-
tě pro stavbu „Kompletace páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy, úsek 
Vratimov-Sviadnov na dobu určitou od 1.4.2010 do 30.6.2013 s roční 
cenou nájemného ve výši 6 846,- Kč bez DPH a ukládá starostovi: 
zajistit čerpání schváleného rozpočtu obce a neprodleně provést roz-
pis rozpočtu na r. 2010; oznámit závazné ukazatele čerpání rozpočtu 
všem dotčeným subjektům; uzavřít smlouvy dle čl. II./6-16 a II./18-22.

1 mil. Kč a dotací 550 tis.Kč; podání žádosti o dotaci na komunitní 
projekt dětí „Naše školní zahrada“ do programu obnovy venkova na 
MMR ČR s celkovými náklady 509 tis. Kč a dotací 300 tis.Kč; zprávu 
o činnosti svazku obcí Region Slezská brána; návrh rozpočtu svazku 
obcí Regionu Slezská brána na rok 2010 s příjmy vč. financování ve 
výši 349 tis. Kč a výdaji ve výši 349 tis. Kč; podání žádosti o dotaci 
na projekt „Projektový manažer III a společné akce Regionu Slezská 
brána“ a nutnost jeho dofinancování z rozpočtu obce.

Schvaluje: Rozpočet obce Řepiště na rok 2010 (příjmy celkem  
40 894 000,- Kč, financování 0,- Kč, výdaje celkem 40 894 000,- 
Kč, saldo 0,- Kč; pro příspěvkovou organizaci obce Základní škola 
a Mateřská škola Řepiště neinvestiční příspěvek pro rok 2010 ve výši 
2 255 000,- Kč; hospodářský výsledek roku 2009  příspěvkové organi-
zace Základní škola a Mateřská škola Řepiště ve výši 103 154,20 Kč, 
a jeho rozdělení  do rezervního fondu ve výši 93 154,20 Kč a do fondu 
odměn ve výši 10 000,- Kč; použití nespecifikované rozpočtové rezer-
vy rozpočtu obce ve výši 6.089.000,- Kč přednostně na předfinanco-
vání investičních projektů obce a na zajištění finančního krytí nových 
investičních projektů a žádostí o dotace na tyto projekty; rozpočtový 
výhled na léta 2009-2017, aktualizace 2010; dotaci příspěvkové orga-
nizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, na 
ekologické projekty ve výši 4 000,- Kč na základě smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2010; dotaci příspěvko-
vé organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov, na projekt „Den dětí“ 
v Řepištích ve výši 5 000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D2/2010; dotaci příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola Vratimov, na nákup hudebních nástrojů ve 
výši 20 000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D3/2010; dotaci Českému svazu včelařů, ZO Horní 
Datyně, na podporu včelařství ve výši 2 000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D4/2010; dotaci Čes-
kému svazu včelařů, ZO Paskov, na podporu včelařství ve výši 5 000,- 
Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D5/2010; dotaci Tělovýchovné jednotě Řepiště na údržbu sportovišť 
a příslušenství ve výši 100 000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D6/2010; dotaci Tělovýchovné jed-
notě Řepiště na práci s mládeží ve výši 10 000,- Kč na základě smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D7/2010; dotaci Sboru 
dobrovolných hasičů Řepiště na práci s mládeží ve výši 10 000,- Kč 
na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D8/2010; finanční dar Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní 
Lhotka na dofinancování provozních nákladů ve výši 60 000,- Kč na 

Jabloňová alej podél ulice Zemědělská
Projekt Výsadba stromové aleje na cyklotrase Paskov-Řepiště-

Sedliště řeší výsadbu 65 ks jabloní podél jižní strany místní komu-
nikace ul. Zemědělská v délce 500 m od odbočky ul. Jezdecké 
po Sedlišťský les, kde územní plán obce Řepiště vymezuje podél 
komunikace plochu výrazné krajinotvorné a sídlištní zeleně. Řeše-
ný úsek je v přímé návaznosti na zastavěné území obce – zástavbu 
rodinných domů. Na řešené ploše se historicky  nacházela původní 
alej tvořená švestkou domácí, vysázená do travnatého pásu (šíře 
3,5 – 4 m) podél místní komunikace. Na podzim r. 2009 díky úspěš-
nému projektu Obce Řepiště v Operačním programu Životní pro-
středí zde byla vysazena alej okrasných jabloní kultivaru ´Rudolph´ 
v sedmimetrovém sponu, celkový počet stromů 65 ks. Tyto stromy 
byly již vzrostlé ze zapěstovanou korunou, několikrát přesazova-
né (vzrostlé alejové sazenice) s dostatečným kořenovým balem. 

Kultivar jabloně ´Rudolph´ je nízký strom s volnější korunou (výška 
5 – 6 m), listy jsou při rašení červenohnědé, později temně zelené, 
lesklé, květy růžovočervené (kvete IV.), plody dekorativní, pouze 
2 cm velké, červenooranžové. 

Realizací projektu Výsadba stromové aleje na cyklotrase Pas-
kov-Řepiště-Sedliště provedla na základě výběrového řízení firma  
Jan Kuchař – Hanýz ze Šenova. 

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 
660.855,- Kč, z toho způsobilé náklady ve výši 617.539,- Kč, z toho 
dotace z Evropské unie z ERDF 524.908,15 Kč, dotace ze SFŽP 
30.876,95 Kč. Obec Řepiště uhradí 105.069,90 Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti a Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní pro-
středí.



Tělocvična Řepiště
Projekt řeší výstavbu chybějící tělocvičny pro výuku tělesné 

výchovy a také samotné zlepšení podmínek pro život na vesni-
ci, které má přispět ke snižování vylidňování venkova a zlepše-
ní podmínek pro rozvoj bydlení na vesnici. Jedná se o výstavbu 
víceúčelového objektu tělocvičny pro základní školu a veřejnost, 
s možností využití i pro spolkové a kulturní aktivity občanů – sport, 
plesy, výstavy apod.. Součástí projektu je odpovídající hygienické 
zázemí – šatny se sociálním zařízením, sklady nářadí a nábytku, 
místnosti v podkroví, které mohou být využity jako klubovny pro 
děti či zájmové kroužky, dále pak přípojky kanalizace, vody, plynu, 
elektřiny, ČOV, venkovní úpravy.

Prvotní studie projektu vznikla v r. 1999 a byla inspirovaná 
Orlovnou v Telnici (okr. Brno-Venkov).

Základní požadavky při vzniku projektu byly postupně odladěny 
v projektovém týmu se všemi partnery. Hlavními požadavky vzniklé 
z diskuse byly: víceúčelovost objektu, chybějící sportovní a spole-
čenské zařízení v obci a při základní škole, odpovídající velikost 
potřebám obce, možnost etapizace výstavby, vzhled dotvářející 
charakter obce.   

Hlavním cílem bylo postavit v blízkosti základní školy v obci chy-
bějící tělocvičnu doplněnou o další doplňkové zařízení pro potřeby 
obce a nejbližšího okolí. Jelikož obec rovněž postrádá sál pro spo-
lečenské aktivity, byla tělocvična navržena tak, aby k tomuto účelu 
se dala rovněž využít (plesy, koncerty, akademie, divadlo apod.)

Výběrovým řízením na realizaci stavby byla jako nejvhodnější 
a také nejlevnější nabídka vybrána nabídka společnosti interdecor, 
s.r.o, Staré Město, která zahájila stavební práce na tělocvičně 
v červnu 2009. Dokončení stavebních prací se předpokládá na jaře 
2010. Uvedení do provozu do 30.6.2010. Celkové náklady projektu 
jsou předpokládány ve výši 33 mil. Kč (včetně všech změn, doda-
tečných prací a víceprací, vnitřního vybavení apod.)

Projekt Tělocvična Řepiště je spolufinancován Evropskou unií 
z rozpočtu Regionální rady  v rámci Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa Rozvoj 
venkova. Celkové uznatelné náklady projektu jsou předpokládány 
ve výši 25 367 403 Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie   
z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 23 464 847Kč (92,5 %) 
a příspěvek Obce Řepiště  1 902 556 Kč (7,5 %).

Rekonstrukce ulice Slezská (dolní konec), na kterou byla zpracována projektová dokumentace a vyčleněny finanční prostředky 
v rozpočtu obce (cca 3 mil. Kč), se odkládá do doby dořešení převodu majetkových vztahů mezi vlastníky pozemků pod cestou 
a Obcí Řepiště. Na společných několikerých jednáních nedošlo k dohodě.

Modernizace základní školy Řepiště
Projekt bude realizovaný v roce 2009-2010, o projektu bylo 

rozhodnuto v lednu 2010 a bude spolufinancován Evropskou unií 
z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa Rozvoj 
venkova.

Projekt řeší stavební úpravy v budově základní školy v návaz-
nosti na 1.etapu rekonstrukce (zateplení budovy ZŠ – podpořeno 
z OP ŽP). Tyto stavební práce spočívají v provedení hydroizola-

cí a sanací zdiva, rekonstrukci sociálních zařízení, rekonstrukci 
schodiště, výmalbě. Rovněž bude pořízeno nové vybavení školní 
družiny, šaten, doplněno vybavení tříd nábytkem, pořízena nová 
interaktivní tabule, nové počítače, přístřešek na jízdní kola a bude 
vybavena nábytkem „zelená“ učebna. Celkové náklady na akci činí 
3 654 533,49 Kč, z toho dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko 3 316 489,14 Kč (z toho spolufinan-
cování z rozpočtu Evropské unie ve výši 3 074 584,61 Kč) a příspě-
vek obce je ve výši 338 044,35 Kč.

Informační leták Ministerstva financí
Ukončení osvobození nových staveb obytných 
domů a bytů v nových stavbách obytných domů 
od 1. 1. 2010

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o dani z nemovitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny 
nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty 
ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, 
pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému bydlení vlastníka 
nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo s účinností od 1.1.2009 
zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb. 

Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. 
bylo uvedené osvobození poskytnuto naposledy v roce 2009. Na 
rok 2009 již přitom nebylo možno nově přiznat nárok na osvoboze-

ní u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 
nebo později. 

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost 
osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. 
g) zákona o dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňova-
cích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím 
obdobím roku 2009 již nový nárok na toto osvobození nevzniká. 

V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle 
ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č.338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové při-
znání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu,neboť 
nedochází-li k jiným změnám než těm, které jsou uvedeny v § 13a 
odst.2 zákona o dani z nemovitostí, vyměří příslušný správce daně 
upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí poplat-
níkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným sezna-
mem.



Běžky 2010
V sobotu 9.1.2010 se uskutečnil 2. ročník běhu do Rakov-

ce na běžkách. I když nebylo zrovna moc příznivé počasí, přišlo 
31 nadšenců, v očekávání, co si naše komise na cestě lesem 
do Rakovce pro ně připravila. Start byl jako v loni u kapličky 
„sv. Floriana“, kde každý účastník dostal teplé občerstvení. Trať 
byla velice náročná, neboť sníh byl zledovatělý po předešlém 
dešti. Jediná zastávka byla v lese u další kapličky zasvěcené 
„sv. Anežce České“, kde Radek Šrubař pokládal otázky o naší 
obci a chtěl slyšet odpovědi.

Nakonec všichni dorazili ve zdraví do cíle a mohli se důklad-
ně občerstvit v restauraci Rakovec, kde následovala další část 
této akce, spolu s vyhodnocením a předáním cen pro každého 
účastníka.

Této akce se zúčastnili běžkaři různých věkových kategorií, 
které ale doprovázeli i „pěší“ a všichni zdárně dorazili zpět domů. 
Všem zúčastněným moc děkuji a těším na další takové setkání.

Sportu zdar, běžkám zvláště!!

Změny sazeb daně z nemovitostí od 1. 1. 2010
Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České repub-
liky na rok 2010, se s účinností od 1. 1. 2010 mění také ustano-
vení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.      

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ 
K 1. LEDNU 2010
1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani 
z nemovitostí: 
A  - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad  0,75% 
B  - trvalý travní porost  0,25% 
C  - hospodářský les 0,25% 
D  - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb  0,25% 

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani 
z nemovitostí: 
E  - zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2 
F  - stavební pozemek  2,00 Kč/m2 
G  - ostatní plocha   0,20 Kč/m2 

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona 
o dani z nemovitostí: 
Stavby: 
H  - obytný dům  2 Kč/m2 
 I  - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu  2 Kč/m2 
J  - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům 
   využívaný pro individuální rekreaci  6 Kč/m2 
K  - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě 
   pro individuální rekreaci  2 Kč/m2 
L  - garáž vystavěná odděleně od obytného domu  8 Kč/m2 
M  - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2 
N  - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, 
   ostatní zemědělská výroba  10 Kč/m2 
O  - ostatní podnikatelská činnost  10 Kč/m2 
P  - ostatní stavba  6 Kč/m2 

Jednotky: 
R  - byt  2 Kč/m2 

Samostatný nebytový prostor: 
S  - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství  2 Kč/m2 
T  - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, 
   ostatní zemědělská výroba  10 Kč/m2 
U  - ostatní podnikatelská činnost  10 Kč/m2 
V  - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž  8 Kč/m2 
Z  - ostatní samostatný nebytový prostor  2 Kč/m2 

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-
li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze 
a)  ke změně sazeb daně, 
b)  ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednot-
 livým katastrálním územím podle § 5 odst. 1, 
c)  ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 
 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo 
d)  k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obec-
 ně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uply-
 nutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani čás-
 tečně osvobozen od daně z jiného důvodu, poplatník není povi-
 nen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit 
 tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daňové 
 povinnosti upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek 
 vyměření se poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hro-
 madným předpisným seznamem.      

Předvánoční turnaj 
ve stolním tenise

V předvánočním čase se sešlo celkem 16 zájemců o tuto 
sportovní disciplínu, pouze mužského pohlaví, ale  různých věko-
vých kategorií. Systém hry byl rozdělen na kolo vítězů a kolo 
poražených, hrálo se jako tradičně v Osvětovém domě. 

Jak to všechno dopadlo?
 
1. místo získal p. V. Koza
2. místo získal p. B. Hlaváč
3. místo získal p. P. Družkovský

Vítězem se stal pro nás neznámý hráč, který se o tomto 
našem turnaji dozvěděl z internetových stránek.

Všichni si zahráli, někteří měli více štěstí, ale všichni byli 
nakonec celkem spokojeni, už asi i proto, že mohli strávit předvá-
noční chvíle sportem.

Těšíme se na další ročník!



Ohlédnutí za činností školské a kulturní komise 
v roce 2009

Naše komise si v roce 2009 připravila mnoho rozmanitých 
akcí, nejen pro občany Řepiště, například závod na běžkách do 
Rakovce, pohár Medarda ve volejbale, Drakiáda, Pohár starosty 
ve slalomu ve spolupráci s TJ, v průběhu léta proběhl tenisový 
turnaj, Vánoční koncert a další.

V letošním roce pro Vás milí spoluobčané připravíme podob-
né, ale i nové akce a jsme rádi, že se těchto akcí snad opět 
v hojném počtu zúčastníte. Přeji Vám za celou naši komisi hodně 
zdraví, pohody, štěstí a sportovního nadšení v roce 2010.

Za školskou a kulturní komisi Marie Bednářová

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

3 měsíců v termínu do 31. března 2010.
Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích č. 1/2003 jsou sazby poplatku následující: 
80,- Kč za jednoho psa a 500,- Kč za druhého a každého 

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

druhého a každého dalšího téhož držitele. 
Poplatek je možno uhradit na Obecním úřadě v Řepištích 

nebo na č.ú.1682051319/0800, jako var. symbol je nutné uvést 
číslo popisné domu.

Tříkrálová sbírka 2010
Tříkrálová sbírka je veřejnou sbírkou 

konanou podle Osvědčení o oznámení 
konání sbírky  č.j. S-MHMP/755573/2009 
ze dne 24. září 2009 v souladu se záko-
nem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbír-

kách, a to na území celé České republiky. Magistrát hlavního měs-
ta Prahy je oprávněn kontrolovat dodržování předepsaných norem 
v průběhu sbírky. 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice 
a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Je pořádaná Chari-
tou České republiky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřeb-
ným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. 

Tříkrálová sbírka je sice sbírkou celostátní, nicméně její dopad 
má převážně regionální charakter (80% výnosu sbírky z koledová-
ní končí v regionech). Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity 
Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí 
se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče: 
65 %  výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či 
oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledo-
vány, 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, 
10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do 
zahraničí, 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Chari-
ty Česká republika, 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem 
určeno na režie sbírky.

Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkovou akcí, ale za dobu své-
ho trvání se vyprofilovala mezi ostatními obdobnými sbírkami a sta-
la se tradicí, na niž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter 
je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolní-
ků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka 
je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla 
a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují. Tato sbírka je jed-
ním z  pravidelných zdrojů podpory činnosti všech složek a aktivit 
Charity Česká republika.

Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů sym-
bolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukří-
ky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit.

I v naší obci začátkem ledna obcházely tři skupinky koledníků, 
kteří roznášeli poselství naděje a lásky pod vedením paní Kukuč-

kové Blanky, paní Uhrové Boženy a pana Chovančíka Jiřího. Do 
zapečetěných pokladniček se vybralo celkem 22 632,-Kč. Děkuje-
me Vám za Váš příspěvek do pokladničky, který napomáhá zajistit 
fungování středisek, která přinášejí úlevu a pocit jistoty tolik potřeb-
ný lidem v našem regionu. Děkujeme Vám!

Záměry Charity Frýdek-Místek pro TS 2010 aneb na co 
bude výtěžek použit:
• Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky 
 nemocné.
• Na podporu Terénní služby ZOOM – nové služby pro osoby 
 s psychickým onemocněním.
• Na zřízení odlehčovacích lůžek v Domě pokojného stáří u Pan-
 ny Marie Frýdecké.
• Na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje pro psy-
 chicky nemocné.
• Na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatel-
 ské služby.
• Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zaří-
 zení pro děti a mládež – Klubu Nezbeda.
• Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n.O.
• Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko ve Frýd-
 lantu n.O.

Jak byly využity výnosy z loňské sbírky:
• Půdní vestavba – vybudování prostor pro DC Maják pro psy-
 chicky nemocné 629 992 Kč.
• Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské 
 služby v domácnostech 50 000 Kč.
• Zajištění činnosti Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. 
 50 000 Kč.
• Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež 50 000 Kč.

CHARITA Frýdek-Místek velmi děkuje všem dár-
cům, koledníkům, vedoucím kolednických skupinek, 
zaměstnancům obecních úřadů a kněžím, díky nimž 
se v letošním roce podařilo vybrat v Tříkrálové sbírce 
na frýdecko-místecku a frýdlantsku 1 313 119 Kč. 

Tyto prostředky budou využity při péči o lidi, kteří se ocitli v tísni. 
Více o našich projektech naleznete na www.fm.caritas.cz

Oznámení termínu svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2010
Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v r. 2010 proběhne v termínech: 
• pátek 9. dubna 2010 od 15.00 - 19.00 hod.,
• pátek 24. září 2010 od 15.00 - 19.00 hod.,
na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru mohou využít pouze občané obce Řepiště nebo vlastníci objektů na území obce, kteří 

jsou zapojení do systému nakládání s odpady. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány a je nutné s nimi naložit 
v souladu s platnou legislativou.



Poplatek za komunální odpad pro rok 2010
Na rok 2010 se poplatek za svoz komunálního odpadu nezvy-

šuje. 
Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě nebo 

převodem z účtu na účet obce u ČS a.s., č. ú. 1682051319/0800, 
do variabilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popis-
né domu / 2010 do 30. června 2010.

Poplatek za komunální odpad v Kč za rok

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

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

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

• zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců

N A Š I  J U B I L A N T I
LEDEN   
Klika Bohuslav 
Hrbek Ivo 
Homiak Štefan 
Dokupilová Anežka
Typovský Břetislav
Judas Jiří 
Urbanec Leo 
Vrana Ivan 
Kukučková Marta
Golíková Alenka 
Baštinský Antonín
Čmiel Rudolf 
Hrdličková Marie
Maralík Libor 
Tanuška Rudolf 
Pavlasová Libuše  

BŘEZEN  
Musálek Vlastimil
Vysloužil Jan
Molatová Květoslava
Kopaňák Stanislav
Jiřík Václav
Černá Taťána
Kaločová Marie
Kroviář Drahomír
Prokeš Zdeněk
Břenek Antonín
Morbicerová Helena
Poloch Jiří

Blahopřejeme

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
leden – Suchý Karel, Hrdá Žofie, Bělovská Jaroslava

Lajčoková Květoslava
Šolc Miroslav  
Břenková Marie  
Rojíček Pavel  
Mojžíšek Ladislav 
Pokorná Alice  
Hurta Jiří  
Rára Josef
Hrdá Blažena

Narodili se:
prosinec – Holkupová Aneta
leden – Matyáš Záruba                     únor – Tobiáš Volf

Ukončení činnosti
Kominická firma Šputa Ladislav, která působila v naší 

obci, oznámila ukončení své činnosti.

Čištění komínů
Čištění komínů v naší obci převzal bývalý zaměstnanec firmy 

„Kominictví Šputa Ladislav“ pan Kubala, kontakt: 603 955 091.
V případě zájmu čištění komínů je třeba nahlásit se na obec-

ním úřadě. Předpokládané čištění je plánované na březen a říjen 
2010. Aby komín plnil správně svou funkci, je třeba provádět jeho 
pravidelné kontroly a čištění. Lhůty pro čištění komínů upravuje 
vyhláška MV č. 111/1981 Sb.

ÚNOR  
Novák Vladimír  
Bubik Jan  
Golíková Hana  
Stejskal Evžen  
Garnolová Libuše 

     

Dne 4.2.2010 jsme si připomněli 10. výročí úmrtí 
pana

Karla Ferfeckého
Vzpomíná manželka Miroslava, syn Marek a Karel s rodinami

TJ Řepiště
Rozpis dorost - jaro 2010
kolo      
15.  So   27.03.2010 12:45 Dobrá - Řepiště
16.  So   03.04.2010  13.15 Frýdlant - Řepiště š
17.  So   10.04.2010 13.00 Oldřichovice - Řepiště
18.  So   17.04.2010 13.45 Řepiště - Baška
19.  So   24.04.2010 13.15 Sedliště - Řepiště
20.  Ne   02.05.2010 14.00 Bukovec - Řepiště
21.  So   08.05.2010 14.15 Václavovice - Řepiště
22.  So   15.05.2010 14.15 Řepiště - Písek
23.  So   22.05.2010 14.00 Řepiště - Mosty
24.  Ne   30.05.2010 14.45 Nýdek - Řepiště
25.  So   05.06.2010 13.30 Řepiště - Dobratice
26.  So   12.06.2010 14.45 Hnojník - Řepiště
14.  So   19.06.2010 14.45 Řepiště - Smilovice

Rozpis muži „A „ - jaro 2010
kolo      
15.  Ne   28.03.2010 15.00 Hukvaldy -Řepiště
16.  So   03.04.2010 15.30 Frýdlant B - Řepiště
17.  So   10.04.2010 15.30 Palkovice - Řepiště
18.  So   17.04.2010 16.00 Řepiště - Baška
19.  So   24.04.2010 16.00 Dobratice - Řepiště
20.  Ne   02.05.2010 16.30 Bukovec - Řepiště
21.  So   08.05.2010 16.30 Václavovice - Řepiště
22.  So   15.05.2010 16.30 Řepiště - Písek
23.  Čt    20.05.2010 17.00 Řepiště - Metylovice
24.  So   29.05.2010 17.00 Fotbal F-M B - Řepiště
25.  So   05.06.2010 17.00 Řepiště - Tošanovice
26.  Ne   13.06.2010 17.00 Návsí - Řepiště
14.  So   19.06.2010 17.00 Řepiště - Ostravice

Rozpis muži „B“ - jaro 2010
kolo      
15.  So   27.03.2010 15.00 Lučina - Řepiště B
16.  Ne   04.04.2010 15.30 Řepiště B-Kunčice p.O. 
17.  Ne   11.04.2010 15.30 Kozlovice B-Řepiště B
18.  Ne   18.04.2010 16.00 Řepiště B-Oldřichovice B
19.  Ne   25.04.2010 11:30 Staříč B - Řepiště B
20.  Ne   02.05.2010 16.30 Řepiště B - Vojkovice
21.  So   08.05.2010     16.30 Smilovice B-Řepiště B
22.  volno    
23.  Ne   23.05.2010 17.00 Řepiště B - Paskov
24.  So   29.05.2010 17.00 Pržno - Řepiště B
25.  Ne   06.06.2010 17.00 Řepiště B - Nošovice
26.  So   12.06.2010 17.00 Janovice B - Řepiště B
14.  Ne   20.06.2010 17.00 Řepiště B - Milíkov



VI. ročník závodu 
ve slalomu

„O pohár starosty“
                                                         

                                                                                                                                     
 KDY ?  27.2.2010  sobota

 KDE ?   sjezdovka Zlatník       

 V KOLIK?  start v 11.00 hodin

Pro zájemce je zajištěna autobusová doprava.

Sraz v 9.00 hodin před Obecním úřadem v Řepištích, 

cena 100,- Kč /osoba.

Účast na závodě potvrďte do 26. 2. 2010 

na obecním úřadě, startovné 50,- Kč.

Rozlosování startovních čísel proběhne v pátek 26.2.2010 

v 18.00 hodin v sále Osvětového domu.

Srdečně zve

Školská a kulturní komise 

Obce Řepiště a TJ Řepiště
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  VÁM NABÍZÍ                                              
-  granulované krmivo pro psy „DUKÁT“
-  granulované krmivo pro kočky „CATMIX“
-  krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky
-  krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik
-  krmné směsi pro nosnice, kuřata, krůťata 
-  pšenici, ječný a kukuřičný šrot 
-  vitaminózní doplněk pro zvířata „AXAVIT“

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

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

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

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

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

Jedná se o ekologické a ekonomické palivo, vhodné pro 
spalování v průmyslových podnicích, ale i v běžných kotlích 
a krbech v domácnostech.

Výhody pro vás:
- snížení ceny vstupů a nákladů na celou topnou sezónu 
 v porovnání s běžnými palivy (uhlí, topný olej atd.),
- velmi čistá manipulace bez prašnosti z důvodu tvaru granulí,  
 které mají válcovitý tvar o průměru 8 mm a délky 
 cca 20 – 30 mm,
- existuje reálný předpoklad cenové stability granulí 
 do budoucna, protože surovin pro jejich výrobu je dostatek,  
 kdežto ceny uhlí, plynu a elektrické energie budou stále  
 stoupat.

Pro srovnání uvádím: biogranule hnědé uhlí
Obsah popele:  3 – 7 %  10 – 30 %
Výhřevnost:  15,7  MJ/kg 12 – 17 MJ/kg
Měrná hmotnost:  700 kg/ m3 700 kg/m3 

Obsah síry:  0,12 %  2 – 3 %

PROTO TOPTE LEVNĚJI A UŠETŘÍTE !!!

Balení:    50 kg papírové pytle 
 s možností dovozu až k vám
Cena:      295,- Kč / 100 kg včetně DPH 
Objednávky přijímá:   
 Ing. Břenek Tomáš  
 BT-MARKET s.r.o., Selská 468, Řepiště   
                tel.: 605 119 538 nebo 558 671 846
 e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Josef Kukučka 
Váš poradce stavebního spoření!    
Úvozová 55, Řepiště
Tel.: 605 261 223

ŽENY A DÍVKY Z ŘEPIŠŤ A OKOLÍ !!!
Přijďte se příjemně potrápit a unavit své tělo, 
protáhnout se, zlepšit si kondici a vytvarovat 

postavu.
  Kdy:  zatím každou středu
  Od:  19.00 – 20.00 hod.
  Kde:  tělocvična základní školy ŘEPIŠTĚ
  Cena:    10,- Kč za hodinu
  S sebou:  vhodnou obuv, tekutiny a karimatku

 Zve TJ Řepiště a Hanka Mindeková

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A HROMOSVODŮ • IVO HRBEK

Bratří Musálků 343, 739 32 Řepiště
Mob.: 605 942 406, Tel.: 595 175 313

e-mail: revizehrbek@volny.cz

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY 
A REVIZE 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ,
HROMOSVODŮ A SPOTŘEBIČŮ

Bohuslav Nožička
Úvozová 257, 739 31  Řepiště

tel.: 558 671 919, 736 602 647

Kosmetický salón
na Rakovci
Srdečně zveme do nově 
otevřeného kosmetického 
salónku přímo v restauraci 
Bowling Rakovec.

„Na Rakovci pivečko si pánové dají a dámy 
si kosmetické služby vychutnají“
Provozní doba dle objednávek ve dnech:
Po: 16.00 - 20.00 hod. - kosmetika
Út: 14.00 - 20.00 hod. - masáže
St: 14.00 - 20.00 hod. - masáže
Čt: 16.00 - 20.00 hod. - kosmetika
Pá: 14.00 - 20.00 hod. - masáže

V jiném termínu po telefonické dohodě na tel. 777 071 564 
Vlaďka Hausová. Veškeré informace u obsluhy baru nabo na čísle 
558 637 357.

Nabízené služby:
• úprava obočí • barvení obočí a řas • depilace chloupků voskem • 
kosmetická ruční masáž • peeling • hluboké čištění pleti • výživné, 
regenerační i stahující masky a kúry • léčba bioptronovou lampou 
• denní i večerní líčení • poradenská služba • doplňkový prodej 
kosmetiky na objednávku • sportovní masáž • relaxační masáž • 
rekondiční a regenerační masáž •
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BeneFIT
živ. a úrazové pojištění u GENERALI
PRVNÍ  Úrazové a živ. pojištění v ČR, 
kdy se klientovi vrací ČÁST 
POJISTNÉHO ZPĚT - ve výši 10-25 % !
-   Možno pojistit na smlouvě 1 až 8 osob (dítě, dospělý, senior)
-   Sleva až 35% z poj. každé pojištěné osoby
-   Sleva až 30 % z pojistné smlouvy za počet pojištěných osob
-   Výplata dvojnásobného plnění v případě smrti úrazem 
    v důsledku autonehody!
-   Výplata dvojnásobku poj. částky denního odškodného za 
    hospitalizaci po úraze
-   Výplata pětinásobku poj. částky trvalých následků při 100% 
 stupni invalidity
-   „Nulová“ přirážka i pro registrované sportovce
-   Možno poj. trvalé následky, den. odškodné, hospitalizaci 

Kontakt: M.+R.Bednářovi, Na Kůtách 447, Řepiště  
 Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671
 E-mail:  radomir_bednar@generali.cz
                             -radomir.b@centrum.cz

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

Autoškola ANVAMI 

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

Technické služby 
ve Frýdku-Místku Vám nabízí:

• pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16, 22
• realizaci zahrad na klíč
• napouštění bazénů (dopravu vody)
• údržbu travnatých ploch, kosení
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení

• frézování pařezů, štěpko-
vání větví
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• pronájem mobilních WC
• opravy ploch asfaltovou 
směsí
• strojní výkopové práce

• přepravu materiálů
• řezání betonových, asfaltových ploch
• výstavbu a rekonstrukci dlážděných prostranství a chodníků
• výrobu lehkých zámečnických konstrukcí, sportovních prvků
• stolařské, zámečnické a natěračské práce
• stavbu plotů
• instalaci dopravního zna-
čení svislého i vodorovného, 
popř. zapůjčení mobilních 
dopravních značek
• pohřební službu

Neváhejte a kontaktujte nás!

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek - Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz
www.tsfm.cz

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

www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00, 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 – 15:00 
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, 
jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem 
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 

apod. Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na 
www.ploty-pletivo.cz 

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, 
rolovací i sekční a to jak ruční tak s pohonem na dálkové 
ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete na 

www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč. Kompletní 

nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.:  722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm 
Výška pletiva Cena za bm Balení          Celkem  
   100 cm       45 Kč   25 m          1.125 Kč
   125 cm       56 Kč   25 m          1.400 Kč
   150 cm       59 Kč   25 m          1.475 Kč
   160 cm       67 Kč   25 m          1.675 Kč
   180 cm       81 Kč   25 m          2.025 Kč
   200 cm       84 Kč   25 m          2.100 Kč

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

Sběrna chemické čistírny a čištění peří
  

Provozní doba:  Pondělí      14.00 – 17.00 hod.
                            Úterý           8.00 – 10.00 hod.

Jaroslava Konečná
Mírová 146, Řepiště, Tel.: 558 671 950

Firma ENESPO     
vyrábí a montuje:

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

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

www.branyvrata.cz, e-mail: enespo@enespo.cz
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POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!
Akce VENKOV platí nadále - sleva 20% a BONUS!
Příklady cen:    základní cena    s max. bonusem 45 %
Do 1000 ccm      2800,- 1540,-
1001-1350 ccm         3600,- 1980,-
1351-1850 ccm         5280,-         2904,-
1851-2500 ccm         8320,-              4576,-
nad 2500 cmm        12240,-             6732,-

Kontakt:       M.+R.Bednářovi
             Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671
      E-mail: radomir_bednar@generali.cz
      Na Kůtách 447, Řepiště

Nabízíme Vám rovněž INVESTIČNÍ i KAPITÁLOVÉ
ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, pro Vás i Vaše děti
(FAMILY, LVÍČEK, CLEVER INVEST, PENZIJNÍ 
POJ. - NEJVĚTŠÍ ZHODNOCENÍ ZA R. 2007 - 4,1 %!!
u jedné z největších světových pojišťoven, která 
působí na našem území od r.1832…
-  Od října 2008 se stala GENERALI pojišťovna kapitá-   
    lově nejsilnější poj. v Evropě!!
-  V r. 2007 koupila GENERALI majoritní podíl 51%
   České pojišťovny (Od PPF fondu P. Kellnera..)
-  Možnost uzavření stav. spoř. u RAIFFEISEN stav. 
   spořitelny!

Allianz pojišťovna, a. s.
dceřiná společnost předního světového pojišťovacího koncernu
Allianz AG úspěšně rozvíjející svoji činnost v České republice

oblastní ředitelství Ostrava
Vám nabízí

• Autopojištění 
 - povinné ručení – sleva z pojistného při sjednání se spolu-
  účastí až 11%
 - havarijní pojištění – sleva u ZTP, ZTP P  20%
 Co poskytujeme navíc zdarma? 
 -  kvalitní asistenční služby nejen pro případ nehody, ale i poru-
     chy vozidla
• Životní pojištění 
 - Allianz investiční pojištění – NOVĚ PASTELKA
 - Allianz dětské pojištění 
 - Allianz rizikové pojištění
 - Zprostředkování, zajištění úvěrů
• Penzijní připojištění
• Pojištění majetku a občanů
• Cestovní pojištění a asistenční služby

Pro více informací kontaktujte:
Josef Kukučka, Úvozová 55, Řepiště

tel.: 605 261 223, e-mail: josef.kukucka@tiscali.cz
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