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Řepnický zpravodaj č. 48

leden 2015

vydává Obec Řepníky tel. a fax: 469 671 501
úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku 2015 popřála jménem
svým i jménem Zastupitelstva obce Řepníky hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě.
Nový rok je pro každého z nás obdobím, kdy bilancujeme úspěchy i nezdary roku právě skončeného a zároveň plni optimismu plánujeme úkoly
v novém roce, do kterého jsme právě vstoupili. Stejně tak naše obec má v
letošním roce před sebou úkoly, které jsme si stanovili.
V závislosti na úspěšnosti získání dotačních prostředků zahájíme jejich
realizaci. Jedná se především o rekonstrukci hospody v kulturním domě,
zateplení a rekonstrukci mateřské školy, obnova asfaltových cest
v Popovci a dokončení komunikace v nové zástavbě v Řepníkách, odbahnění a úprava dolního rybníka v Řepníkách. Vzhledem k náročnosti
těchto stavebních projektů bude tedy nový rok 2015 pro obec rokem
náročným a „stavebním.“
Dovolím si rovněž poděkovat všem zastupitelům obce za jejich
obětavou práci v uplynulém roce 2014, stejně jako zaměstnancům školy,
a rovněž členům Sborů dobrovolných hasičů a Mysliveckého sdružení
„Háj“ za jejich celoroční práci.
Přeji Vám všem, aby nový rok 2015 byl pro Vás rokem úspěšným, ve
kterém se budete těšit pevnému zdraví a uspokojení z pracovních úspěchů.
Ing. Stanislava Dostálová, starostka obce

Kulturní akce, které připravujeme:


Sobota 17. ledna 2015



Sobota 14. února 2015

www.obecrepniky.cz

14:00 Dětský karneval
20:00 Hasičský ples
20:00 Hokejový ples
obec.repniky@tiscali.cz
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Důležité informace obecního úřadu:
 Svoz komunálního odpadu:
5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4.
 Provozní doba sběrného dvoru:
sobota (liché týdny)
8:00 – 11:00
Rozpis služeb: 3. 1.,17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4.
 Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného
dne 15. prosince 2014 v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
 Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo a schválilo návrh rozpočtu Obecního úřadu Řepníky na rok 2015. Rozpočet je vyrovnaný. Příjmy i výdaje ve výši 4 757,8 tis. Kč.
 ZO Řepníky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje sboru dobrovolných
hasičů obce pro rok 2014. Dotace bude v celkové výši Kč 2 800,- a bude použita na úhradu výdajů spojených s odbornou přípravou velitelů a strojníků jednotek SDH.
 ZO projednalo a odsouhlasilo Žádost o souhlas s uzavřením MŠ
v Řepníkách v době vánočních prázdnin.
 ZO projednalo a schválilo žádost manželů Novákových o zrušení
odkupu parcel č. 792/8 a 848/7 v k.ú. Řepníky.
 ZO projednalo a schválilo žádost manželů Havlíčkových z Vinar
o zakoupení stavebních parcel č. 792/8 a 848/7 v k.ú. Řepníky.
Prodejní cena je 250 Kč/m2, resp. 100 Kč/m2.
 ZO projednali žádost M. Sochorové o opravu a dokončení cesty
u stavebních parcel v lokalitě na Libecinu. Zastupitelé se domluvili, že cesta bude v roce 2015 dobudována. Zažádáme o dotaci.
 ZO projednali žádost o úpravu obecní příjezdové cesty k domu
čp. 79. P. Ptáček objedná štěrk a cesta se vyrovná.
 ZO projednalo žádost p. Trunce o pokácení 7 ks smrků na obecním pozemku, par. č. 23/1 v k.ú. Pěšice. Této žádost bude vyhověno.
 Dne 4. prosince 2014 byla provedena kontrola čerpání dotace
„Nákup lesní techniky“. Nedostatky nebyly zjištěny.
 Ve dnech 1.-14. ledna 2015 proběhne Tříkrálová sbírka 2015.
 Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto oznamuje zvýšení vodného od 1. 1. 2015. Platná cena je 34,32 Kč/m3.
Vodovody a kanalizace Chrudim vyhlašují dvousložkovou cenu
pro vodné s platností od 1. 1. 2015: pohyblivá část 43,15 Kč/m3
www.obecrepniky.cz
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a pevná část je v závislosti na velikosti vodoměru, nejméně 736
Kč.
Starostka obce zastupitele informovala o setkání se zástupci firmy EKOLA České Libchavy, s. r. o.
Dále starostka seznámila zastupitele se závěry semináře „Právní
minimum pro zástupce města a obcí“, kterého se zúčastnila.
V prvním čtvrtletí příštího roku proběhne setkání se zástupci
Jednoty spotřebního družstva Hlinsko. V roce 2014 jsme tomuto
družstvu poskytli příspěvek Kč 40 000,--, polovina této částky
by se nám měla vrátit ve formě dotace.
ZO projednalo cenovou nabídku a odsouhlasilo zadat výrobu
vlajky a znaku obce firmě Velebný & Fam, s. r. o. Ústí nad Orlicí.
V úterý 16. prosince 2014 proběhla valná hromada Svazku Košumberska. Tohoto setkání se zúčastnil místostarosta L. Hladík.
ZO se rozhodlo podat přihlášku do soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy venkova.
ZO odsouhlasilo pronájem „horního“ rybníčku SDH Řepníky,
roční nájem Kč 5.000,--. Kontaktní osoba: Josef Borovec, ml.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Řepníky,
konaných ve dne 10. a 11. října 2014
Počet volebních okrsků
3
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 324
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
194
Celkový počet odevzdaných obálek
194
Zvolení členové zastupitelstva
Ing. Stanislava Dostálová
Miroslav Morávek
Pavel Ptáček
Libor Hladík
Jana Fránerová
Lukáš Přívratský
Zdeňka Baťová

www.obecrepniky.cz

počet hlasů
174
149
136
128
93
92
90

obec.repniky@tiscali.cz
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Starostka
Ing. Stanislava Dostálová
Místostarosta
Libor Hladík
Předseda finančního výboru
Miroslav Morávek
Předseda kontrolního výboru
Lukáš Přívrastký
Předseda kulturní a sociální komise Zdeňka Baťová
Předseda komise dopravy, veřejného pořádku a styk s občany
pro obec Pěšice
Pavel Ptáček
Předseda komise dopravy, veřejného pořádku a styk s občany
pro obec Popovec
Jana Fránerová

Jubilea v našich obcích
leden - březen
Přívratská Ivana

Řepníky

Bardy Ivan

Řepníky

60 LET

Pařízek Radomír

Řepníky

65 LET

Koutný Luboš

Řepníky

80 LET

Holubář Vladislav

Pěšice

85 LET

Rouhová Ludmila

Řepníky

86 LET

Kohoutek Vladimír

Pěšice

50 LET

Blahopřejeme!

Výpis z matriky
Na konci roku 2014 má obec Řepníky (Řepníky, Pěšice, Popovec):
 Obyvatel s trvalým pobytem 388
z toho žen
186
mužů
202
 Věkový průměr žen je 44,38 let a mužů 41,64 let
 Nejstaršímu občanovi je
94 let
 Děti od 0-5 let věku
11
www.obecrepniky.cz
obec.repniky@tiscali.cz
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Děti od 6-15 let věku
Narozených dětí
Zemřelých
Přistěhovaných
Odstěhovaných
Sňatky

leden 2015

32
3
4
7
4
1

Shromážděný odpad ve sběrném dvoru za rok 2014
Kovy
Dřevo
Papír
Plasty
Oděvy
Sklo
Barvy
Autosklo
Pneumatiky
Elektro
Součástky blíže neurčené

73 kg
599 kg
89 kg
684 kg
561 kg
40 kg
353 kg
5 ks
62 ks
80 ks
1790 kg

Věcný záměr zákona o odpadech
Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu. S odpadem,
jehož vzniku nelze zabránit, musí být nakládáno v souladu s následující
hierarchií:
1) příprava k opětovnému použití,
2) recyklace odpadu,
3) jiné využití odpadu, například energetické využití odpadu,
4) odstranění odpadu.
Povinnosti obce při nakládání s komunálním odpadem
Původcem komunálního odpadu je obec. Stává se jím v okamžiku, kdy
fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání zapojená do systému k nakládání s komunálním odpadem odloží
odpad na místě obcí k tomuto účelu určeném.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Obec je povinna ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou
vyhláškou obce systém nakládání s komunálním odpadem z obcí vznikajícím na jejím katastrálním území.
Obec je povinna v rámci systému nakládání s komunálním odpadem
stanovit systém nakládání s biologicky rozložitelnou složkou komunálního odpadu rostlinného původu a systém nakládání se stavebním odpadem
od fyzických osob.
Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování komunálního
odpadu, minimálně papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu.
Obec je povinna zajistit místa pro odkládání nebezpečné složky komunálního odpadu, nebo alespoň dvakrát za rok zajistit jeho odvoz oprávněnou osobou v určeném termínu a místě.
Obec nově bude povinna informovat jednou ročně občany a ostatní
účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady, o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s jednotlivými složkami komunálních
odpadů.
Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
Fyzické osoby jsou povinny nakládat s komunálním odpadem v souladu
se systémem nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí.
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odkládat pouze na místa
určená obcí nebo jej předávat oprávněné osobě.
Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
Minimalizace vznikajícího množství odpadů je v celém systému nakládání s odpadem to nejdůležitější. Minimalizace odpadů je aktivita, která
snižuje množství odpadů vznikajících v rámci průmyslových nebo obchodních aktivit. Minimalizace odpadů je docilováno vyvíjením systematického programu identifikace odpadů, odhalováním možných řešení a
realizací nejlepšího řešení. Zahrnuje i recyklaci odpadů mimo místo jeho
vzniku. Efektivní je především minimalizace nebezpečného odpadu.
Omezování vzniku odpadů je nejefektivnější a nejšetrnější vůči životnímu prostředí, v praxi není však rozsah možností uplatnění zatím příliš
velký.
Zejména množství komunálních odpadů občan poměrně málo ovlivňuje,
neboť je převážně dáno úrovní obalové techniky, celkovou spotřebou
občanů a jen dílčím způsobem cíleným a uvědomělým chováním občanů.
www.obecrepniky.cz
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Do nakládání s odpadem formou jeho MINIMALIZACE se můžeme
aktivně zapojit všichni. Je třeba výrobky balit do menšího množství obalů (např. zubní pasta je již v tubě, ta je v krabičce, atp.). I metoda minimalizace však naráží na mez technickou, např. výrobky nelze bezpečně
transportovat pokud nejsou řádně zabaleny.
Jako příklad možnosti uplatnění minimalizace množství lze uvést pro
komunální odpad:














dobrovolné omezování spotřeby občanů vycházející z jejich
vlastní vůle a ekologického cítění, nákup zboží v úsporných baleních,
nákupy kvalitnějšího zboží s delší dobou životnosti (kvalitní baterie, kvalitní oděvy, spotřební elektronika, domácí technika
apod.),
výrobky, které již dosloužily, ale jsou stále funkční a mohou být
dále využívány (jedná se například o dětské oblečení, hračky,
morálně zastaralá elektronika, ale ještě funkční a podobně), nabízet k dalšímu užívání,
nákup potravin v množství, které bude spotřebováno a nebude
odloženo do sběrných nádob,
prodej a nákup zeleniny s minimálním množstvím bioodpadu,
nákup nápojů ve vratných lahvích,
opakované využívání plastových tašek a jiných obalů,
užívání spotřebičů napájených ze sítí, nikoliv suchými články,
u individuálního vytápění přechod z klasických paliv na ušlechtilá paliva, případně na biopaliva,
tam kde je to možné, využívat zbytky potravin jako krmivo pro
drobné domácí zvířectvo, domácí kompostování. V případech,
kde je to možné je žádoucí domácí kompostování kuchyňských
zbytků a kompostovatelných odpadů z údržby soukromé zeleně.

Z výše uvedeného vyplývají pro obec nové povinnosti. Téměř vše už
v naší obci provádíme – třídíme plasty, papír, sklo, na sběrném dvoře je
možnost uložit kovy a skládku stavebního materiálu máme také. Co bude
ale pro nás novinkou – svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Tady bude hodně záležet na Vás, na občanech. Nabízí se
několik možností – hnědé popelnice, pytlování, kontejner, apod. Vše se
ale musí zaplatit. Obec už v současné době doplácí na provoz systému
www.obecrepniky.cz
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V loňském roce byly:
Příjmy za komunální odpad (vybráno od obyvatel)
Příjmy z odpadu na ŽL
Příjmy za sběr ostatního odpadu
Příjmy z třídění EKO-KOM
Celkem

185 tis.
1 tis.
10 tis.
20 tis.
216 tis.

Výdaje – sběrný dvůr a svoz komunálního odpadu

249 tis.

Hasičské sbory
Nové složení výborů jednotlivých hasičských sborů v našich obcích:
Řepníky
starosta
náměstek starosty
jednatel
velitel
hospodář

Jiří Štosek
Tomáš Havlíček
Ladislav Šípek
Petr Jirsák
Martin Severa

Pěšice
starosta
náměstek starosty
jednatel
velitel
hospodář

Martin Dostál
Ondřej Kohoutek
Aleš Nikl
Vladimír Kašpar
Aleš Dostál

Popovec
starosta
náměstek starosty
jednatel
velitel
Hospodář

Libor Syrový
Břetislav Hyksa
Oldřich Koblížek
Jiří Mlejnek ml.
Jiří Mlejnek st.

www.obecrepniky.cz
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