Vážení spoluobčané !
Letošní rok byl ve znamení trojích voleb, jejichž výsledky budou v dalších letech ovlivňovat
život nás všech. Podle volební účasti jsou již tradičně středem zájmu občanů volby
komunální. Jsem rád, že výsledek voleb do zastupitelstva obce, alespoň podle mého názoru,
potvrdil souhlas voličů se způsobem jakým byla obec v uplynulém období vedena a věřím že
se nám i v dalších letech podaří udržet spolupráci zastupitelstva se spolky a občany na
alespoň na takové úrovni jako doposud. Bohužel současná ekonomická situace, kdy se
spousta firem i obyvatel potýká s ekonomickými problémy nám to zcela jistě neulehčí. ,a
druhou stranu je teď právě na zastupitelstvu obce, aby prostředky které jsme v období
hospodářského růstu dokázali ušetřit, využili v tomto období tak, abychom dopady
ekonomické recese v naší obci co nejvíce zmírnili a udržely jsme společenské klima
mezilidských a mezigeneračních vztahů tak , aby naše obec byla i nadále místem kam se
obyvatelé i návštěvníci všech ročníků narození rádi vracejí.
Jistě se sluší poděkovat voličům za podporu, kterou nejen mojí osobě , ale všem
kandidátům ve volbách vyslovili, na druhou stranu chci ocenit odvahu všech, kteří se
uvolili kandidovat sami za sebe a neschovávali se za strany nebo sdružení, ale vystavili se
tak v podstatě jednoznačnému hodnocení spoluobčanů. Věřím že ti, kteří v letošních
volbách neuspěli neztratí odhodlání pracovat i nadále ve prospěch všech našich obyvatel,
abychom i po dalším volebním období mohli s čistým svědomím říci, že naše obec zůstala
místem ,,kde se dobře žije“.
Do ,ového roku Vám všem pak přeji hodně zdraví štěstí a osobní pohody v kruhu Vašich
nejbližších a přátel.
starosta

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Řepeč
Voleb se zúčastnilo 143 voličů z celkového počtu 199 osob zapsaných ve volebních
seznamech.
Bylo odevzdáno 141 platných hlasů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Jiří Štecher
Jiří Vozábal
Jiří Mrzena
Antonín Hořejší Vladimír Hořejší Vladimíra Přibylová
Vladislav Čítek
-

128 hlasů
119 hlasů
102 hlasů
95 hlasů
92 hlasů
- 85 hlasů
79 hlasů

8.
9.
10.

Jan Matějček - 78 hlasů
Aleš Rachfalski - 74 hlasů
Dana Peterková - 36 hlasů
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 26.10.2010
Zastupitelstvo obce určilo jednomyslně zapisovatele zasedání p. Jiřího Vozábala,
ověřovatelem zápisu ustanoven p. Hořejší Vladimír a p. Hořejší Antonín, jednání bude řídit
dosavadní starosta obce p. Vozábal. Členům zastupitelstva bylo předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v bylo v souladu s § 91odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích. Dotazem na Krajském soudu v Českých Budějovicích, bylo zjištěno že nabyl podán
žádný návrh na neplatnost voleb nebo hlasování v obci Řepeč.
- Zastupitelé složili ve smyslu § 69 odst.2 zákona č. 128/2000., o obcích slib člena
zastupitelstva obce ( viz příloha zápisu č.2 ). Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu ( § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
Nově zvolené zastupitelstvo vyjádřilo jednomyslně souhlas s tím, že zasedání bude
probíhat podle dosud platného jednacího řádu zastupitelstva.
- Zastupitelstvo obce jmenuje volební a návrhovou komisi, jejíž předsedou byl jednomyslně
zvolen p. Hořejší Antonín, členem komise byl jednomyslně zvolen p. Čítek Vladislav a paní
Přibylová Vladimíra. Zastupitelstvo obce jednomyslně
schválilo zvolení jednoho
místostarosty . V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích rozhodlo zastupitelstvo
jednomyslně o tom že, všechny funkce členů zastupitelstva obce budou vykonávány jako
neuvolněné.
- Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo veřejným hlasováním jednomyslně o tom, že
starostou obce se stává p.Jiří Vozábal
– výsledek hlasování – všichni zastupitelé pro návrh
místostarostou obce se stává p.Jiří Štecher
– výsledek hlasování - všichni zastupitelé pro návrh
ad 7) Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo veřejným hlasováním
jmenování předsedů výborů obce v tomto složení:
předseda kontrolního výboru :
předseda finančního výboru :
předseda pořádkového výboru :
předseda sociálního výboru :
předseda stavebního výboru :

jednomyslně o

p. Hořejší Vladimír
p. Čítek Vladislav
p. Mrzena Jiří
paní Přibylová Vladimíra
p. Hořejší Antonín

 některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 29.10. 2009
- Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo odměny pro občany spolupracující s obcí jako
poděkování za spolupráci při údržbě veřejných prostranství .Zakoupení věcného daru pro p.
Aleše Rachfalského v částce 5 000 Kč,-.
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- Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo složení inventarizační komise pro rok 2010 na
provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce ve složení – předseda p.
Vladimír Hořejší, členové p. Vladimíra Přibylová, p. Hořejší Antonín.

- Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na podání žádostí o podporu plánovaných akcí
z Programu obnovy venkova a jednomyslně rozhodlo o podání žádosti na rekonstrukci
povrchu místních komunikací, p.č. 1858 od čp. 1 ke hřišti v délce cca 300 m, p.č.1882 od
předvadiště na humnech k Capouchovům v délce 111m a p.č. 1843/3 od autobusové
zastávky v délce 35m. Celková plocha nových asfaltových povrchů by měla v případě
přiznání dotace činit 2 000 m2 . Zhotovitel bude v souladu s vnitřní směrnicí obce o zadávání
veřejných zakázek vybrán na základě nejnižší cenové nabídky.
- Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo smlouvu se ZD Opařany o zimní
údržbě komunikací pro zimní období 2010/2011. Po jednání s vedením družstva, byla
dohodnuta cena zimní údržba na částku 300 Kč,- + DPH za 1 den provedené údržby.
- Zastupitelstvo obce projednalo způsob zimní údržby chodníků pro nadcházející období a
rozhodlo se znovu oslovit majitele přilehlých nemovitostí s žádostí o spolupráci. Na zbylé
úseky budou zajištěni brigádníci .
.

- některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 21.12. 2010

- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na období od 1.1.2010 až do doby
než bude schválen řádný rozpočet obce. V období rozpočtového provizoria obec hradí jenom
nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost
a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků a dále hradí závazky vyplývající z již
uzavřených smluv.

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření Sboru dobrovolných hasičů Řepeč.
Příjmy SDH za rok 2010 činili 234 397 Kč,-,
výdaje 208 648 Kč,- finanční prostředky v pokladně 25 752 Kč,-.
- Zastupitelstvo obce schválilo novou vyhlášku o místních poplatcích
- Zastupitelstvo obce schválilo opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku
projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Řepeč nadále není schopna svými orgány
výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.
- Zastupitelstvo obce schválilo snížení odměn členů zastupitelstva obce s účinností od
1.1.2011
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 některá problematika podrobně
-

-

od 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a s ním
související zákon č. 281/2009 sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu. V důsledku přijetí těchto právních předpisů dochází ke
změnám, které se dotýkají mimo jiné i stávajících obecně závazných vyhlášek obcí o
místních poplatcích. Z hlediska Obecního úřadu se jedná o zajištění terminologického
souladu zákona o místních poplatcích s daňovým řádem. Pro Vás jako poplatníky jsou
důležité následující změny:
změna ohlašovací povinnosti podle § 14a zákona o místních poplatcích

-

zrušení ustanovení o prominutí poplatku – dosavadní institut prominutí poplatku
upravený v § 16 zákona o místních poplatcích je s účinností nového daňového řádu
zrušen. Nadále tak nebude možné v obecně závazné vyhlášce stanovit možnost
individuálního prominutí poplatku. Dále je možno používat pouze ustanovení o
osvobození od poplatku, která jsou přesně stanovena zákonem .
Sazby poplatků se s účinností nové vyhlášky nemění a zůstanou ve stejné výši jako
v loňském roce. "ově se zavádí
prodloužení splatnosti poplatku pro majitele
rekreačních objektů a to do 30.8. příslušného kalendářního roku.

 důležité upozornění
V souvislosti s provedenou digitalizací v katastrálním území Řepeč vzniká vlastníkům
pozemků v dotčeném k.ú. povinnost, podat v roce 2011 daňové přiznání k dani z
nemovitosti. Tuto povinnost je třeba splnit do konce měsíce ledna 2011, pokuta za
pozdní podání daňového přiznání je od "ového roku minimálně 500 Kč,-. Protože
během zveřejnění obnoveného katastrálního operátu na OÚ, nebyl zájem ze strany
vlastníků příliš velký, má OÚ k dispozici kompletní srovnávací výpis pozemků
uspořádaných podle čísel LV. Tento srovnávací výpis je podle informace Finančního
úřadu v Táboře, plně postačující k doplnění daňového přiznání, není tedy třeba platit za
oficiální výpis z Katastru nemovitostí.

 obecní lesy
Hospodaření v lesích za letošní roku vykázalo na příjmové straně částku 2 279 522 Kč,- na
straně výdajů pak 1 277 435 Kč,-. Zisk za rok 2010 tedy činí 1 002 087 Kč,-.
Zájemci o palivové dřevo byli i letos uspokojeni. Příjem za palivové dřevo činil v letošním
roce 11 240 Kč,- . Stoupl zájem o palivové dřevo dodané až tzv. do domu. Samovýrobci
v roce 2010: p. Kalkus, p. Mrzena, ing. Hořejší , p. Vozábal, p. Marek, p. Nyč Praha ,
p.Hruška Dražice, p. Kotrba, p. Hořejší Fr., p. Hořejší Jan, p. Pavlík, p. Kyrianová, p. Šimák .
Další palivové dřevo, které je občanům poskytováno zdarma, je odpad vzniklý po mýtní těžbě
při úklidu pasek a z pěstebních prořezávek mladých porostů.
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Z historie…ROK 1975
V letošním roce jsme oslavovali 30 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Žijeme
v socialismu, jsme svědky obrovského rozvoje vědy a techniky, který během posledních 20 let
zasáhl do všech výrobních oborů v našem zemědělství. Zemědělská výroba se převádí na
průmyslovou úroveň. K tomu je potřeba mnoho zkušených odborníků. Pro tento úkol je
připravují střední a vysoké školy zemědělské.
Počet obyvatel koncem roku 1975 byl 387, z toho počtu je 130 důchodců, 130 dětí a 127
pracujících. V roce 1975 se narodily : Martina Stejskalová Oltyně 30, Pavel Samec Ř 25,
Dana Brodinová Ř 80, Zdeněk Vlach Oltyně 6, Kateřina Michálková Oltyně 37, Tomáš
Kadlec Ř 77.
Zemřeli: Jan Čítek Ř 26, Anastázie Zvonařová Oltyně 6, Ladislav Samec Oltyně 27, František
Špale Oltyně 7, Jaroslav Stejskal Oltyně 30, Josef Petrych Ř 30, Jan Kosobud Ř 73.
Odstěhovali se 2 obyvatelé a přistěhovali se 3. Během roku byla 1 svatba – Jiří Anděl z Oltyně
23 a Jaroslava Křížová ze Dvoříte.
JZD Hospodařilo na celkové výměře 877,14 ha , z toho bylo 719, 62ha půdy zemědělské, 125
ha lesů, 10 ha vodních ploch, zbytek jsou cesty a zastavené plochy. JZD mělo 173 členů
z toho 122 činných. Odchov selat na 1 prasnici za rok byl 21,18 ks. Ga zemědělské výstavě
v Českých Budějovicích vystavovalo JZD 2 nejlepší dojnice. Během roku bylo odmeliorováno
61 ha. Lesní hospodářství JZD vedl Jan Přibyl Ř 52, V roce 1975 bylo vytěženo a Vojenským
lesům prodáno 1830 m3 dřeva . Ga paseky bylo vysázeno 29 000 sazeniček borovic a 7 000
sazeniček smrku. Letošní rok je posledním kdy JZD hospodaří samostatně. V příštím roce
bude v kooperaci družstev v Opařanech.
Kulturní akce v roce 1975: Bylo uspořádáno 5 odborných přednášek, 1 kurs šití, 10
divadelních zájezdů do Tábora, 2 zájezdy do Prahy, 1 do Brna a 1 do Českých Budějovic.
Škola pořádala 1 zájezd dětí společně s rodiči. Tělovýchovná jednota sehrála 29 utkání
v kopané a 28 utkání v hokeji.
V roce 1975 byla upravena zemědělská daň, skládá se ze 2 částí. První je podle bonity pro
Řepeč je to 50 Kčs,- z 1ha, pro Oltyně 150 Kčs,- z 1ha. Druhá část je z příjmu ze zemědělské
výroby a činí 4 000 Kčs,- z 1ha. Poplatníci platí 5% tj. 200 Kčs,-. V roce 1975 byla
dokončena stavba silnice Řepeč- Opařany, chodníky na Humnech, opravena školní budova
v Oltyni a dostavěny kabiny TJ. Veřejné osvětlení se rozšířilo o 1 světlo v Oltyni a 3 světla
v Řepči. JZD postavilo v kravíně sociální zařízení a přistavělo požární zdi u skladišť sena a
slámy. Jan Kosobud postavil rodinný domek na Humnech, Jan Matějček vystavěl 1 patrový
dům na návsi čp. 6 Miloslav Štecher upravil ze stodoly domek na Humnech, Jaroslav Hořejší
zvýšil novostavbu na Humnech o 1 patro, Antonín Ššindelář opravil domek pod Karli čp. 67.
Hospodaření obce Řepeč v roce 1975: Příjmy 487 583 Kčs,-, vydání 452 193 Kčs,- peněžní
prostředky 89 301 Kčs,-. Gejvíce prostředků bylo vynaloženo na stavbu společné
administrativní budovy s JZD a to 155 000 Kčs,-. Celková hodnota majetku obce k 31.12.1975
činila 4 433 825 Kčs,-. Členové místních spolků odpracovali celkem 1 900 brigádnických
hodin na zvelebení obce. Požárníci 450 hodin, ČSŽ 450 hodin, TJ 175 Hodin, žáci ZDŠ
sbírali starý papír a textil, pro myslivecké sdružení sebrali 150 kg žaludů.
Vliv počasí na úrodu: Jablek a švestek byl nadbytek. Zelenina nakupovala jablka jen od
pěstitelů kteří měli smlouvy. Padaná jablka se vykupovala za 70 hal. za 1 kg. Medová snůška
byla malá na polích chyběla kvetoucí řepka. Brambory se neurodily. Kukuřice uzrála na
Skalkách , na Givě u Oltyně a u Slavňovic.
V Praze se konaly tělocvičné slavnosti – Spartakiáda. Žáci z Řepče a Oltyně cvičili
v Opařanech.
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