
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva o činnosti  
za volební období 2006-2010 

 
 

      
V souladu s usnesením zastupitelstva obce před-

kládám následující zprávu o činnosti za volební obdo-
bí 2006 – 2010. Volby ve dnech 15. - 16. října 2010 
uzavírají volební období 2006 - 2010. V tomto období 
pracovalo devítičlenné zastupitelstvo obce ve slože-
ní: pan Rostislav Kožušník (SNŘ) - starosta, paní  
Jaroslava Bezecná, DiS. (SNŘ) - místostarostka, 
Ing. Miroslav Lyčka (SNŘ), pan Jan Kožušník (SNŘ), 
Mgr. Jan Kukučka (SNŘ), Mgr. Gabriela Kaločová 
(SNŘ), Ing. Pavel Záruba (ČSSD), Ing. Zbyněk Musá-
lek (ODS) a pan Lubomír Kraninger (KSČM). 
K 22.5.2008 rezignovala na mandát člena zastupitel-
stva Mgr. Gabriela Kaločová a na uvolněný mandát 
nastoupil Ing. Martin Kaloč (SNŘ). Ve volebním ob-
dobí se uskutečnilo 22 zasedání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo zřídilo dva výbory, a to výbor fi-
nanční ve složení - Ing. Miroslav Lyčka (předseda), 
Ing. Tomáš Břenek, Ing. Tomáš Staníček, Ing. Pavel 
Záruba a Doc.Ing.František Vitásek - a výbor kont-
rolní ve složení - Mgr. Jan Kukučka (předseda),  
Mgr. Gabriela Kaločová, kterou v r. 2008 nahradil 
Ing. Martin Kaloč, Ing. Zbyněk Musálek, Mgr. Zde-
něk Chyba a pan Lubomír Kraninger. Uvedené výbory 
plnily úkoly stanovené zákonem o obcích (kontrola 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky  
obce, plnění usnesení zastupitelstva, dodržování práv-
ních předpisů obecním úřadem) a další úkoly, jimiž je 
pověřilo zastupitelstvo obce.  

Starosta obce ustanovil 3 komise, které pracovaly 
ve složení: 

- komise sociální a pro občanské záležitosti - Jaro-
slava Bezecná, DiS. (předsedkyně), Alice Ne-
spěšná, Zdeňka Vojtková, Anna Slonková, Lydie 
Čtveráčková, Mgr. Pavla Zárubová, Marta Naj-
manová, 

- komise školská a kulturní - PaedDr.Marie Bedná-
řová (předsedkyně), Kateřina Kišová, René Oháň-
ka, Radek Šrubař, Mgr. Miluše Lipinová, 

- komise stavební - Jan Kožušník (předseda),  
Ing. Rostislav Bezecný, Ing. Milan Sasýn, Ing. 
Martin Kaloč, Ing. Pavla Ramíková. 
 
Komise sociální a pro občanské záležitosti orga-

nizovala vítaní občánků, pravidelné návštěvy jubilan-
tů, pomoc starším občanům (příspěvky na odpad, roz-
voz obědů, pečovatelská služba, návštěvy v domovech 
důchodců), finanční výpomoc rodinám s více dětmi. 

Komise školská a kulturní byla velmi aktivní  
a organizovala mnoho kulturních, společenských  
a sportovních akcí (např. Oslavy 740 let založení  
obce, letní tábor dětí, sportovní turnaje, akce pro děti  
a mládež). 

Stavební komise pomáhala při pořizování územ-
ního plánu, vyjadřovala se k investičním záměrům  
obce, zúčastňovala se výběrových řízení a pomáhala 
při inženýrské činnosti u obecních staveb. V sou-
vislosti s novým stavebním zákonem byla obci Řepiš-
tě odebrána od 1.1.2007 pravomoc stavebního úřadu 
ve věcech drobných staveb, stavebních úprav a udržo-
vacích prací rodinných domů.       

 
 
 

Zpravodaj č. 103 
vyšel 11. 10. 2010 



Počet obyvatel obce se zvýšil od konce r. 2006  
z 1618 na 1707 obyvatel k 29.9.2010 (nárůst o 89 oby-
vatel). V tomto období se narodilo 77 dětí a zemřelo  
67 našich spoluobčanů. Volební období je příznačné 
pokračující velkou výstavbou rodinných domů, zkolau-
dováno jich bylo 28. 

Rozpočty obce byly v tomto volebním období se-
stavovány jako vyrovnané s využitím prostředků 
z minulých let. V letech 2006, 2007, 2008 a asi 
i rok 2010 skončí s vysokým přebytkem (průměrně  
6 mil. Kč ročně). Pouze v r. 2009 byl rozpočet deficit-
ní (- 9,8 mil. Kč), což bylo způsobeno opožděním pla-
teb dotací. V letech 2006 a 2007 byl rozpočet ve výši 
průměrně 17 mil.Kč, v r. 2008 se zvýšil na 31 mil., 
v r. 2009 na 37 mil. a v r. 2010 předpokládáme (a pro-
zatím je naplňován) výši skoro 45 mil. Kč. Tento ob-
rovský nárůst rozpočtů je na příjmové straně způsoben 
získáním dotací z fondů EU a státního a krajského 
rozpočtu a také zvyšujícím se příjmem za ukládání 

odpadů na skládku (z 3,5 mil. Kč v r.2006 na 9,5 mil. 
v r. 2009). V r. 2008 byl nárazově zvýšen prodejem 
majetku obce (plynovod za 4 mil. Kč). Na výdajové 
straně se jedná o kapitálové výdaje (investice) do vel-
kých projektů (rekonstrukce mateřské školy, rekon-
strukce základní školy a výstavba tělocvičny). Manda-
torní výdaje zůstávají ve výši průměrně 12,5 mil. roč-
ně. I přes velké investice zastupitelstvo uzavírá hos-
podaření se stavem účtu o cca 7 mil. vyšším než  
v r. 2006 (r. 2006 - 11,5 mil.; k 29.9.2010 - 18,6 mil. 
Kč). Rezervu obce ve formě podílových listů zastupi-
telstvo nemuselo v průběhu volebního období použít 
(19,7 mil. v r. 2006; 20,2 mil. Kč k 30.8.2010). Za vo-
lební období obec získala na 28 projektů dotace ve 
výši 43 mil. Kč (fondy EU, státní rozpočet, minister-
ské programy, Moravskoslezský kraj). Hospodaření 
obce uzavíráme bez dluhů a s vysokou finanční rezer-
vou pro potřebné projekty v příštích volebních obdo-
bích. Bližší členění nabízí přiložená tabulka. 

 

Přehled hospodaření za volební období 2006-2010

2006 2007 2008 2009 k 31.8.2010

11 442 184,35 19 530 256,86 26 517 774,98 15 635 645,40 20 165 861,66

19 731 000,26 19 995 022,94 19 407 323,92 20 097 759,79 20 296 605,33

Příjmy celkem po konsolidaci: 16 638 953,73 17 982 298,29 31 365 057,89 37 103 729,46 30 069 056,38

14 546 202,53 16 024 940,42 18 559 655,63 21 283 963,68 14 689 258,44

1 374 507,20 1 402 789,87 2 247 445,26 2 049 528,46 1 701 946,34

10,00 0,00 4 022 000,00 0,00 0,00

4 481 921,50 6 189 220,32 7 002 895,96 15 226 655,59 13 757 529,65

12 105 351,62 10 506 739,78 24 904 579,94 46 846 295,87 25 538 840,12

12 496 191,15 14 520 218,10 11 143 468,70 12 525 100,28 10 031 826,05

3 372 847,97 1 621 174,00 14 228 050,20 35 777 622,86 15 586 692,12

4 533 602,11 7 475 558,51 6 460 477,95 -9 742 575,41 4 530 216,26

Podílové listy:

z toho:

               Daňové příjmy:

               Kapitálové výdaje:

Výdaje po konsolidaci:

Zůstatky na běžném účtu k 31.12.:

Saldo příjmů a výdajů

               Nedaňové příjmy:

              Kapitálové příjmy:

              Přijaté dotace:

z toho:

               Běžné výdaje:

 
 

Pro přehlednost uvádíme stručně výčet akcí, které byly ve volebním období zrealizovány: 
 

Místní komunikace: 
V r. 2006 byla opravena ul. Spádová a část  

ul. Dolní (makadam, 298 tis. Kč), a položen byl  
asfaltový koberec na ul. Zemědělské (450 bm,  
660 tis. Kč). V r. 2008 byla asfaltovým recyklátem 
opravena ul. Lesní do Rakovce (920 bm, 730 tis.Kč). 
V r. 2009-2010 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce 
ul. U Vrtu (270 bm, 2,6 mil. Kč). Obec má zpracová-
nu projektovou dokumentaci na rekonstrukci dolního 
konce ul. Slezská (cca 3 mil. Kč). Každoročně byly 
prováděny opravy výtluků v celé obci. Obec provedla 
úpravy některých nezpevněných komunikací recyklá-

tem (ul. O.Stibora, ul. Na Pastvinách, ul. Důlky). Za-
stupitelstvo řešilo rovněž převody pozemků pod 
místními komunikacemi na obec.   
 
Veřejná doprava: 

Obec má nadstandardní dopravní obslužnost  
ve směru na Ostravu i Frýdek-Místek (náklady na 
dopravní obslužnost dosahují 1 mil. Kč ročně).  
V r. 2008 obec prodala svůj obchodní podíl ve spo-
lečnosti Koordinátor ODIS s.r.o. Moravskoslezskému 
kraji a Městu Ostrava za 22 tis. Kč. 
 



Odpadní vody a vodovody: 
Obec nechala zpracovat Studii čištění odpadních 

vod na svém území. Na stávající výústě bylo získáno 
povolení k vypouštění odpadních vod do r. 2015. 
V rámci projektu tělocvičny byla postavena čistírna 
odpadních vod pod kostelem, která slouží také pro 
základní školu. Podařilo se předat do majetku a ná-
sledně zrekonstruovat vodovod na ul. U Vrtu. Dále 
byl realizován vodovod na ul. Na Obleskách (85 m). 
 
Mateřská škola: 

Obec zrealizovala v letech 2008 – 2009 kom-
plexní rekonstrukci celé budovy MŠ a školní jídelny 
za 15 mil. Kč. Ve dvou etapách byla zateplena celá 
budova, vyměněny okna a dveře, provedena byla no-
vá sedlová střecha, zrekonstruováno bylo vytápění 
MŠ včetně ÚT, komplexní rekonstrukce sociálních 
zařízení, elektroinstalace, výdejny jídel, podlah, vo-
doinstalace a vnitřní kanalizace a zabezpečení budo-
vy mateřské školky, dále celková rekonstrukce školní 
kuchyně včetně nové technologie a vzduchotechniky, 
rekonstrukce sociálních zařízení a skladů navazující-
ho hospodářského objektu mateřské školy. Realizace 
1. etapy byla podpořena z EU z OP ŽP 2,7 mil. Kč  
a z MSK 0,2 mil. Kč. Realizace 2.etapy byla podpo-
řena ze státního rozpočtu částkou 5 mil. Kč. V roce 
2009 byla ještě zrealizována rekonstrukce školní za-
hrady (altán, zpevněné plochy – podpořeno z POV 
MMR ČR). 
 
Základní škola: 

Byla dokončena celková rekonstrukce budovy  
a vnitřního vybavení základní školy s celkovými ná-
klady 10 mil. Kč. Rekonstrukce proběhla v 5.etapách: 
1. etapa  - Realizace energeticky úsporných opatření 
v ZŠ Řepiště – zateplení obvodových stěn, výměna 
oken a dveří, zateplení střešních a stropních kon-
strukcí,  2. etapa - Stavební úpravy v ZŠ v Řepištích - 
realizace sanačních opatření, rekonstrukce sociálních 
zařízení, elektroinstalace, další stavební práce, 3. eta-
pa - Rekonstrukce vytápění v ZŠ Řepiště – rekon-
strukce vytápění, nové rozvody ÚT a nová kotelna 
vč. kotlů, 4. etapa – Naše školní zahrada - výstavba 
altánu na zahradě ZŠ, instalace herních prvků, úprava 
zpevněných ploch, dokončení oplocení, a 5. etapa – 
Modernizace vnitřního vybavení školy - vybavení 
školní družiny, školních šaten, vybavení tříd nábyt-
kem, nová interaktivní tabule a nové počítače, pří-
střešek na jízdní kola, vybavení „zelené“ učebny. Na 
výše uvedené etapy byly získány dotace z EU (OP 
ŽP, ROP), dále ze SFŽP ČR, MMR ČR a Moravsko-
slezského kraje v celkové výši 6,7 mil. Kč (70 % 
celk.nákl.). 

V r. 2008 ukončila dlouholetou činnost ředitelky 
paní Mgr. Miluše Lipinová. Na základě konkursu by-
la vybrána nová ředitelka Mgr. Martina Pollová. Žáci 
školy úspěšně reprezentují obec v regionu (projekty 
svazku obcí, mediální výchova, vědomostní soutěže, 
sportovní olympiády apod.). 

Prezentace obce: 
Obec vydala 6 ks pohlednic, dřevěnou turistickou 

známku, fotografickou publikaci Řepiště, pro příští 
rok je zpracovaný kalendář obce, v rámci svazku obcí 
byly vydány cyklomapa a informační leták, publikace 
Pověsti ze Slezské brány a Církevní památky, kalen-
dář Regionu Slezská brána 2010. Obec vydala knihu 
„Slovo jako zrno“ o životě a díle básníka a spisovate-
le Bohumila Pavloka. Za volební období vyšlo 18 čí-
sel Zpravodaje obce Řepiště. V r. 2009 byla zřízena 
internetová televize s reportážemi o dění v obci 
(www.repiste.tv). 
 
Kostel: 

Kostel je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Vratimov. Společně s panem farářem P. Mgr. Wy-
kreţem se podařilo získat dotace a granty na několik 
projektů, které spolufinancovala obec: 2007 – nátěr 
střechy a pláště kostela (235 tis.Kč), 2008 – topení 
(55 tis.Kč), 2008-2009 – oprava varhan (450 tis.Kč), 
2010 – restaurování varhaní skříně (276 tis.Kč). 
 
Pohřebnictví: 

V r. 2007 byla provedena oprava márnice, v r. 
2008 byla provedena přeložka kanalizace (800 tis.Kč) 
pro rozšíření hřbitova. V r. 2010 byla zadána studie 
na rozšíření hřbitova. Obec v r. 2010 získala poze-
mek pod hřbitovem darem do majetku obce. 
 
Drobné památky: 

V r. 2007 získala darem do majetku kapličku  
na ul. Zemědělská, která byla v r. 2008 opravena 
(160 tis.Kč). V r. 2007 byl restaurován kříž Na Ko-
nečné. V r. 2010 byl obnoven obrázek Panny Marie 
na ul. Lesní. 
 
Bytový fond obce:  

V r. 2007 - 2008 byla dokončena rekonstrukce 
bytových domů obce (3 domy s celkem 16 byty).  
Bylo provedeno zateplení, výměna vstupních dveří  
a oprava soklu. Celkové náklady byly 1,9 mil. Kč. Na 
opravu si obec vzala v r. 2007 zvýhodněný úvěr  
ze SFRB ve výši 1,2 mil. Kč. V r. 2010 byla pro-
vedena celková rekonstrukce 1 uvolněného bytu  
(320 tis. Kč). V r. 2010 byla odkoupena garáž u by-
tového domu za 77 tis. Kč. V r. 2008 bylo opětovně 
zvýšeno smluvní nájemné na 28,- Kč/m2/měs. u bytů 
s původním regulovaným nájemným. V nových by-
tech je smluvní nájemné 50,- Kč/m2/měs.  
 
Územní plán: 

Byl projednán a schválen nový územní plán obce, 
který jako základní koncepční dokument řeší další 
rozvoj obce. Pořizování proběhlo v letech 2007 – 
2010 (schválen 10.5.2010). Celkové náklady projektu 
byly 488 tis.Kč. Část projektu realizovaná v roce 
2008 - 2009 byla spolufinancována EU a MMR  
ČR v rámci Integrovaného operačního programu  
(327 tis.Kč). 



Veřejné osvětlení: 
V r. 2008 byla provedena pasportizace veřejného 

osvětlení a zavedení do GISu obce. V r. 2009 a 2010 
byly prováděny výměny svítidel veřejného osvětlení 
(60 ks svítidel, 220 tis. Kč). 
 
Knihovna: 

Knihovna byla vybavena čtvrtým počítačem. 
Probíhaly výstavy a besedy. V r. 2008 a 2010 byla 
knihovna oceněna v soutěži Vesnice roku a postoupi-
la do celostátní soutěže Knihovna roku, kde získala 
čestné uznání..  
 
Osvětový dům: 

V r. 2009 – 2010 obec nechala zpracovat projek-
tovou dokumentaci na rekonstrukci budovy s názvem 
Domovinka Řepiště (centrum volnočasových aktivit 
obce, náklady 16,5 mil.Kč), v říjnu 2010 byla podána 
žádost o dotaci. U Osvětového domu byl zřízen dět-
ský koutek s herními prvky. 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů: 

Obec zavedla sběr zelených odpadů, rozšířila 
stanoviště na separovaný sběr skla a plastů. 
 
Veřejná zeleň: 

Vysázena byla alej na Sedliště (65 ks stromů) – 
dotace OP ŽP. Dále byly vysázeny dvě lípy u kaplič-
ky sv. Floriána. V r. 2007 byl koupen traktor na se-
čení trávy a křovinořez. 
 
Pečovatelská služba: 

Po rekonstrukci školní kuchyně byly rozšířeny 
možnosti vaření obědů pro cizí strávníky (pečovatel-
ská služba – rozvoz obědů). 
 
Požární ochrana: 

V hasičárně byly v r. 2007 vyměněny okna  
(68 tis. Kč). V r. 2008 byla v podkroví zřízena klu-
bovna pro mladé hasiče a rekonstruovány sociální za-
řízení a zateplen strop (400 tis. Kč, dotace MMR  
209 tis. Kč). V r. 2008 byl pořízen a posvěcen nový 
krásný slavnostní prapor sboru u příležitosti otevření 
zrekonstruované kapličky sv. Floriána. V r. 2009 – 
2010 byla zrekonstruována kuchyně, podlaha 
v zasedací místnosti a strop v garáži. V r. 2010 byla 
pořízena soutěžní stříkačka. V r. 2009 dostala jednot-
ka 5 nových zásahových obleků od MV ČR. 
 
Tělocvična: 

V letošním roce obec dokončila největší projekt 
ve své historii, výstavbu nové moderní tělocvičny. 

V obci byla postavena víceúčelová tělocvična o roz-
měrech 26,6 m x 14,6 m s vybavením pro výuku tě-
lesné výchovy pro žáky základní školy, dále volejbal, 
banbington, košíkovou, nohejbal, školní kopanou, 
florbal, gymnastiku. Tělocvična má vybavení i pro 
společenské a kulturní účely. Součástí projektu je  
i odpovídající zázemí: 6 šaten se sociálním zařízením 
(sprchy, WC), vstupní foyer, malá tělocvična a skla-
dové prostory využitelné i jako klubové místnosti. 
Celkové náklady projektu byly 35 mil.Kč, dotace 
z EU z ROPu 23,5 mil. Kč. Za uvedený projekt zís-
kala obec ocenění v soutěži Vesnice roku 2010. 
 
Výstavba sportovišť: 

Obec Řepiště připravila a zahájila realizaci dět-
ského hřiště u Domu zahrádkářů (1 mil.Kč).  
 
Veřejně prospěšné práce: 

Obec využívala nabídky úřadu práce na zaměst-
nání občanů na veřejně prospěšné práce (2-3 zaměst-
nanci ročně). Rovněž tak byla stabilizována technická 
četa obce (3 stálí zaměstnanci), která se stará o údrž-
bu majetku obce (sečení pozemků, úklid a údržba 
komunikací, správa hřbitova, sečení fotbalového hřiš-
tě, správa budov v majetku obce). 
 
Obecní úřad: 

Budova obecního úřadu prošla rekonstrukcí  
v r. 1999 a není dosud potřeba do budovy investovat. 
Obecní úřad je přístupný občanům všech pět pracov-
ních dnů v týdnu. Nově bylo v r. 2009 zřízeno na 
obecním úřadě kontaktní místo Czech Point umožňu-
jící občanům získat výpisy ze státních registrů. Obec 
pokračovala v budování geoinformačního systému, 
obnovila výpočetní techniku a software. V r. 2010 
obec v rámci oslav 740-let založení pořídila slavnost-
ní prapor. Pracovníci obecního úřadu realizovali 
takřka veškeré administrativní práce spojené se zís-
kanými dotacemi. 
 
Region Slezská brána: 

Obec je aktivním členem svazku obcí. Starosta 
obce Řepiště byl po čtyři roky předsedou svazku. Za 
tuto dobu svazek obcí zrealizoval mnoho projektů: 
strategický plán, projektová příprava cyklostezky  
Ostrava-Beskydy, získání dotace na výstavbu cyklos-
tezky, společné regionální aktivity v rámci projektů 
Projektový manažer I – III (olympiády škol, vědo-
mostní soutěž, semináře, regionální kulturní akce), 
propagační materiály (cyklomapy, letáky, kalendář 
2010, knížka Pověsti ze Slezské brány, brožura Cír-
kevní památky). 

 
 

Rád bych tímto poděkoval všem spolupracovníkům a kolegům zastupitelům, členům výborů a komisí  
a všem občanům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do veřejného života v obci. Oceněním vaší práce je  
i letošní krásné 2. místo v krajském kole soutěže Vesnice roku. Přeji vám všem dobré zdraví a ještě jednou 
děkuji jménem svým a všech zastupitelů za výbornou spolupráci po celé čtyři roky.  

 
Rostislav Kožušník - starosta 


