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Vážení spoluobčané!
Letošní léto bylo příjemné jak svým průběhem, tak absencí atmosférických extrémů. Bohužel
začátek podzimu se opět nese v nedostatku srážek, takže deficit ve spodních vodách, který se v
jarních měsících a počátkem léta začal dorovnávat, se opět prohlubuje a jedním z průvodních
jevů byla i chudá houbařská sezóna. Evergreenem, který se stále opakuje, jsou mezilidské
vztahy. Sotva se na jednom konci vsi situace uklidní, na druhém se vyklube nový nesvár, jehož
počátky jsou zpravidla v hluboké minulosti a někdy stačí necitlivé slovo nebo jedna přehnaná
reakce a problém je na světě. Pokud je jakýmkoli způsobem zainteresována u takovéhoto
sporu Obec, snažíme se vždy najít s druhou stranou takříkajíc .společnou řeč, protože silové
řešení je možná v daném okamžiku rychlé a efektní, ale dlouhodobě určitě mezilidským
vztahům, notabene v tak malé obci jakou jsme, neprospívá. Ale co bychom chtěli, když za
týden jsou tady volby a ti co se před nedávnem tvářili jako největší spojenci, se dnes obviňují
téměř ze všech myslitelných a někdy i nemyslitelných zločinů, aby se po volbách opět dohodli
a do dalších voleb se opět tvářili jako kamarádi. Ať již sympatizujete s jakoukoli stranou nebo
hnutím, každopádně máte příští týden možnost ji vyjádřit svojí volební účastí. Protože jsem
byl v letních měsících zdravotně indisponován, chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří se
podíleli na hladkém fungování Obecního úřadu, zejména pak ing. Mlezivovi, který zajistil
většinu běžné agendy úřadu tak, aby se rozpracované projekty nezastavili.
Starosta

 některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 12.7.2016
Zastupitelstvo obce schválilo vydání Opatření obecné povahy – změna č.2 územního plánu obce
Řepeč.
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 607/3 o výměře 231 m2 za
18 480 Kč,- p. Janu Kosobudovi.
Zastupitelstvo obce schválilo Provozní řád a odpovědnou osobu pro ČOV Řepeč. Odpovědnou
osobou se stává p. Antonín Hořejší Řepeč čp.14.
Zastupitelstvo obce schválilo Kanalizační řád pro obec Řepeč .
Zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele rozšíření kanalizace Na loučkách firmu Strabag.
Zastupitelstvo obce schválilo příkazní smlouvy s firmou Garanta na zajištění projektu sociálního
bydlení v obci Řepeč a to na přípravu projektové žádosti, realizaci výběrového řízení na dodavatele a
řízení projektu.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozorovacího dalekohledu.

- některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13.9.2016
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na vybudování nové kanalizace a vodního zdroje Na
Loučkách s firmou Strabag.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo kupní smlouvu na nemovitost čp. 29 mezi p. Josefem
Hronem jako prodávajícím a Obcí Řepeč jako kupující za cenu 336 400 Kč,-.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON, za účelem vybudování elektrické přípojky pro stavební pozemek - paní Grelová na p.č. 51/3 a
p.č. 1846.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON, za účelem vybudování elektrické přípojky pro pozemek - pan Kosobud na pozemky p.č.1870/1,
1870/2, 1882.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové změny č.8/2016, projednalo a jednomyslně schválilo
rozpočtové změny č. 9/2016.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na pořízení kontejnerů a techniky na
likvidaci odpadů.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zajištění provozních činností souvisejících s provozem
kanalizace a ČOV s firmou Čevak. Cena za dílo 15 000 Kč,- ročně.
Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
s výrokem bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce schválilo Vnitřní směrnici č. 2/2016 – Spisový řád obce Řepeč.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost nájemce hospody paní Čítkové o pořízení druhé pokladny EET
pro zajištění většího komfortu návštěvníků při pořádání kulturních akcí na sále.
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu s Husitským muzeem v Táboře o provedení archeologického
výzkumu na staveništi – kanalizace na Loučkách. Maximálně však do částky dle bodu IV, čl.3 dohody o
provedení archeologického výzkumu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o poskytnutí dotace na pořízení změny
Územního plánu č. 2 ve výši 57 000 Kč,-, dále informaci o havarijním stavu střechy na prodejně
potravin a o zadání opravy firmě Zeman , termín podzimní brigády na 29.10.2016.
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na zpracování projektu stavebních úprav čp.29. Zpracovatelem
bude ing. Latislav.

 volby 2016
- v pátek 7 a v sobotu 8. října 2016 se budou konat volby do zastupitelstev krajů
a v našem volebním okrsku i do 1/3 senátu. Hlasování se může zúčastnit každý
občan, který má trvalý pobyt v obci nebo kraji ve kterém se volí.
Volební místnosti se první den tj. pátek 7. října otevřou ve 14 hod a uzavřou
ve 22 hod . V sobotu 8.října pak hlasování začíná v 8 hod. a končí ve 14 hod.
Volební právo má každý občan, který nejpozději druhý den voleb dovrší 18 let.

 Plánované akce

V sobotu 29.10. 2016 se bude konat jako každý rok podzimní brigáda
na úklid veřejných prostranství.
Při této příležitosti bude umožněna zájemcům prohlídka
technologické části Čistírny odpadních vod.

 termíny svozu komunálního odpadu podzim – zima 2016/2017

6.10. / 20.10. / 3.11. / 17.11. / 1.12. / 15.12. /
29.12.2016 /
12.1. / 26.1. / 9.2. / 23.2. / 9.3. / 23.3. 2017
V průběhu měsíce října a listopadu budou přistaveny kontejnery na
biologicky rozložitelný odpad. Konkrétní termíny a místa upřesníme
až podle vývoje počasí.

 Obecní lesy
Jak jsme Vás již informovaly, byly zahájeny přípravné práce na novém hospodářském plánu
pro obecní lesy na nové desetileté období 2017 – 2027.
Protože zpracovatelem bude stejná firma jako před 10-ti lety a abychom měly všechna
dostupná odborná stanoviska, požádaly jsme na podzim roku 2015 o kontrolu plnění Lesního
hospodářského plánu a posouzení celkového stavu lesů za uplynulé desetileté období. V srpnu
letošního roku si státní orgány dozoru nad lesy v zastoupení ing. Zelinky převzali ke kontrole
doklady z OÚ . Po dokončení kontroly Vás s jejími výsledky seznámíme v některém z dalších
vydání Zpravodaje. Hospodářský výsledek za ¾ letošního roku zatím činí + 690 000 Kč,-, při
tržbách 1 700 000 Kč,- za prodanou dřevní hmotu a výdajích 1 100 000 Kč,- za dodávky služeb
a práce v lesním hospodářství.

 Některá problematika podrobně
V letních měsících byla dokončena rekonstrukce rybníka na Humnech, přestože nebyla
zahrnuta v místním Programu obnovy venkova podařilo se nám nani získat dotaci z krajského
POV a to ve výši 200 000 Kč,. Celkové náklady na rekonstruci dosáhly 430 000 Kč,- . Na
prováděných pracech se kromě brigádníků , kterým bychom touto cestou ještě jednou chtěli
poděkovat, podíleli firmy Strabag, Služby Města Milevska, ZD Opařany a VOPSS Řepeč.
Jedním z nejčastějších dotazů v uplynulém období bylo, kdy bude nainstalován pozorovací
dalekohled k lavičce mezi Hruškovi a Bastlovi v Kášovicích. Nejprve jsme museli vyřešit
zabezpečení proti případnému odcizení. Originální stojan totiž podle našeho názoru nemá
dostatečnou mechanickou odolnost před případnými nenechavci. Proto necháme vyrobit
kloub nový. Na jaře příštího roku by se zde pak měla objevit i mapka s důležitými
orientačními body na horizontu.
V červenci byla schválena již druhá změna Územního plánu. Tentokrát se sešlo několik
připomínek od občanů, všem žádostem bylo vyhověno. Na co však chceme upozornit, jak
vlastníky pozemků zahrnutých do Územního plánu, tak případné zájemce o výstavbu v těchto
lokalitách, je povinnost vypracovat pro dané území tzv. Územní studii, která určí možnou
hustotu zastavění, ale hlavně vymezí rozsah pozemků potřebných k zajištění infrastruktury v
dané lokalitě. V současnosti je zpracovaná územní studie pouze pro lokalitu Na Loučkách,
kterou nechala vypracovat Obec, protože se jí zde podařilo vykoupit několik pozemků na nichž
v současnosti již probíhá budování infrastruktury a všechny nabízené stavební pozemky našly
své nové majitele ihned po rozparcelování a to již v loňském roce.

Z nedávné historie- rok 2007
Začátek ledna připravil obyvatelům obce příjemné překvapení v podobě téměř jarního
počasí. Nepříznivým důsledkem tohoto neobvyklého stavu pak byl orkán Kyril, který postihl
celou republiku a v katastru obce způsobil značné škody na lesních porostech a objektech
Zemědělského družstva. To byla však jediná výjimka z jinak celoročně příjemného počasí,
které atk přispělo k bohaté návštěvě tradiční pouti a spokojenosti jak organizátorů tak
všech hostů.
Z rozpočtu obce : schválený rozpočet byl vyrovnaný ve výši 3 213 000 Kč,-, skutečné příjmy
pak na konci roku činily 3 957 000 Kč,- a výdaje 2 884 000 Kč,-.
Kultura : Začátek roku je v obci Řepeč vždy ve znamení společenských plesů. V průběhu
roku pak bylo pořádáno několik divadelních představení. Proběhla tradiční pouť, dětský
den, mikulášská nadílka a předvánoční setkání s občany. O letních prázdninách uspořádal
místní hasičský sbor první ročník soutěže v požárním sportu , O pohár starosty obce“.
Lesy: Lednový orkán Kyril poškodil v obecních lesích porosty v objemu cca 150 m3 dřevní
hmoty . Nejvíce byly zasaženy porosty v Kukli a ve Stříteři. Protože tento rozsah škod nebyl
tak velký, byly do konce března všechny poškozené stromy zlikvidovány.
Během roku byly prodány tři stavební pozemky vedle Obecního úřadu p.č.128/12 o výměře
914 m2 manželům Stejskalovým za cenu 155 380 Kč,-, p.č. 128/11 o výměře 1056 m2
p.
Lukáši Peckovi ze Stádlce za cenu 179 520 Kč,- a p.č. 128/13 o výměře 1 140 m2 manželům
Hořejším taktéž ze Stádlce za cenu 193 800 Kč,-.
V měsíci lednu pak začala firma SYS-data připojovat jednotlivé zájemce k bezdrátovému
internetu. Během letních prázdnin pak byla kompletně zrekonstruována autobusová
zastávka na návsi. Opravu provedlo ZD Opařany. Náklady byly ze 70% kryty dotací, zbylých
30% hradila obec ze svého rozpočtu . Žádost obce o celkovou opravu povrchu komunikace
spojující obce Řepeč, Slavňovice a Stádlec s hlavnbí silnicí Tábor -Písek, byla zamítnuta pro
nedostatek financí v krajském rozpočtu.

Narodil se : Matějčková Jana Ř 6
Zemřeli : Bečvářová Marie Ř 45
Hořejší Zdeňka Ř 14

