
Byl tu konec jednoho roku a začátek dalšího - 2008.Utíká to …. V den zesnulých jsme vzpomněli svých
blízkých i ostatních občanů, s kterými jsme prožili společně kus život.
Je to období inventur a bilancí „co se udělalo – neudělalo – mohlo se udělat“ a zamyšlení „o sobě –
o společnosti“. Informační exploze nás zahlcuje údaji potřebnými k zamyšlení, i balastem:
• Potěšila nás zpráva, že pohotový nájemník bytu z Vamberka,který slyšel v noci podezřelý hluk -

pohotově zamkl vchodové dveře a zavolal policii. Ta zadržela dva pachatele několika krádeží
požárního vybavení.

• V Praze nalezl bezdomovec v kontejneru živé novorozeně zabalené v igelitce. 5 občanů jdoucích
kolem žádost o pomoc ignorovalo,než jeden zavolal 155!

• Nezaměstnanost okresu Rychnov je 2,7%, je to 5-té místo z celé ČR. Přesto se některým občanům
dělat nechce.

• Rakousko,které usiluje o odstavení atomové elektrárny Temelín a toleruje blokaci hraničních
přechodů svými občany - bude kupovat v hodnotě 1,5 miliardy šilinků povolenky na produkci
CO ,aby mohlo splnit Kjótský dokument o snížení skleníkových plynů .

• Domnělý nedoplatek Ministerstva národní obrany firmě ČEZ ve výši 1.800,-Kč měl za následek
zablokování veškerého nemovitého majetku ve výši 200 miliard korun .

• Je podepsána smlouva mezi ČR a firmou Steyr na 199 kusů transportérů Pandour za 22 miliard
korun. Nyní se dozvídáme,že vzorek s požadovanými parametry neexistuje (nákup „zajíce v pytli“)
a potřeba je pouze 30 kusů .

• Pro 520.000 domácností se od roku 2014 chystá velké omezení
topení uhlím (po 150-ti letech) – asi,aby mohl být další nárůst
kamionové a letecké dopravy ?

• Na Hradčanském náměstí v Praze bylo vysvěceno a předáno
na 40 moderních hasičských automobilů v ceně 200 mil. Kč.

• Ministerstvo dopravy počítá, že bude v roce 2008 potřebovat
450 milionů korun na externí právní služby .

• Za rok 2007 se do naší obce přihlásilo k trvalému pobytu 59
osob!

• Podařilo se vylepšení chodníků u školy a u Lidušky .
• Konečně v MŠ neprší na uhlí - obnoven sklad .
• Až potkáte červené T4k14 – je naše,po celkové opravě .
• Na pozemcích v obci máme již plyn – 8 metrů !
• Dle nových rozpočtových pravidel o rozdělení daní na rok

2008 by naše obec měla mít navýšení o 400.000,-Kč .

Nový rok 2008 je další šancí něco dobrého udělat.
Přeji Vám pohodu do rodin a k tomu to potřebné zdraví

Za obec Přepychy starosta Petera Josef .
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Plynofikace obce.

Altány v obci.

Řada našich občanů má
zájem na zavedení zemního plynu.
Abychom měli dostatek informací pro naše
rozhodování – žádáme zájemce o podání žádosti
o připojení k distribuční soustavě. Potřebné tiskopisy jsou
k dispozici na obecním úřadě .

Někteří z našich občanů kritizují rozhodnutí
zastupitelstva vybudovat další dva altány v naší obci.
Několik informací k dané problematice:

• Je pravdou, že máme důležitější problémy než je
„turistika“ – nemáme stavební parcely, čeká nás rekon-
strukce a zateplení obecních budov ( MŠ, škola, OÚ ),
špatný stav některých komunikací, dokončení vybudování
sportovního areálu, bortí se břehy rybníků, některé úseky
kanalizace jsou zanesené či zcela nevyhovující, do 10-ti let
máme mít ČOV …. .

• Období 2007 – 2013 je čerpáním peněz z EU. Tyto
„velké“ peníze jsou doplněny o státní zdroje na zajištění
spolufinancování. Důsledek toho je silné nebo úplné
omezení stávajících podpor.

• Nově vyhlášené dotace jsou lákavé, ale :

- podpora je cílená, je těžké ji „napasovat“ na naše potřeby

- počet dokumentů (příloh) k žádosti je neúměrný a něco
stojí

- od roku 2006 již probíhají semináře k dané problema-
tice. Stále do dneška chybí jasná pravidla a manuál, počítá
se s trvalým dolaďováním. Není stanoven jeden řídící orgán
(jednoznačná stanoviska).

- pravděpodobnost získání dotace je 10% (uvádí poslan-
kyně evropského parlamentu Jana Bobošíková)

- solidních firem schopných podat žádost a zajistit
potřebný servis je nedostatek. Dnes zavedené ceny =
20.000,- Kč za podání žádosti + 80.000,- Kč doplatek při
přidělení dotace.

- po dobu 5-ti let po přiznání dotace se striktně kontrolují
schválené podmínky. Nejméně 10 let se archivují doklady,
v této době může kontrolu provést kterýkoliv členský stát
EU.

- zákaz veřejné podpory (schvaluje Úřad pro hospodář-
skou soutěž).

S ohledem na uvedený stav se poslanci obce rozhodovali –
využijeme něco, nebo nic !? Pod „pláštíkem“ Svazku obcí
Vrchy (spolupráce obcí = více bodů) se žádá o dotaci na
akci „Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí –
II.etapa“. V rámci ní se vybudují v Přepychách dva altány.
Finanční podíl obcí je 15% ceny .

Ing. Josef Petera

Informace pro obcany Žít na venkove znamená ctít
jiné hodnoty
Rozhovor se senátorkou Václavou Domšovou
Jako občan se na Vás jako na senátorku mohu obrátit
s čím?

Co považujete za největší
úspěch svého dosavadního
senátorského působení?

Čeho byste ještě v rámci svého mandátu chtěla
dosáhnout?

"Na senátora se můžete obrátit prakticky s čímkoliv.
Snažíme se pomoci, když to někde nefunguje, snažíme se
věci „postrkovat“. Pravdou je, že si nás mnohdy občané
pletou s advokáty, ombudsmanem, Vševědem nebo

bývalým stranickým tajemní-
kem, kterému stačilo zvednout
telefon... Senátor ale může
posloužit třeba právě tím,
že „otevře dveře“ na příslušná
ministerstva, úřady… Přesto
naší hlavní prací je legislativní
proces, zákonodárství a vše
s tím spojené. Proto mi velice
pomáhají všechny připomín-
ky, podněty i st ížnosti ,
se kterými za mnou občané při
pravidelných pondělních sená-
torských dnech v obvodu při-
cházejí."

"Před pěti lety jsem voličům
slibovala, že budu stát na straně
venkova a toho se snažím držet.

Má práce v tomto směru se týká například výrazného
posílení rozpočtů zejména malých obcí v rámci změny
zákona o tzv. rozpočtovém určení daní, a to už od
1.1.2008. Tomu však předcházela téměř tři roky dlouhá
diskuse, několik seminářů a veřejných slyšení, které také
např. vyústily v podání ústavní stížnosti v této věci, ale
i Petice proti diskriminaci venkovského obyvatelstva,
kterou jsme organizovali se Spolkem pro obnovu
venkova. To vše vytvořilo potřebný tlak a vláda se začala
touto problematikou vážně zabývat. Na můj vkus jdou ale
všechny tyto změny příliš ztuha, pomalu a složitými
vyjednáváními. Již třetí rok předsedám v Senátu Stálé
komisi pro rozvoj venkova, kde o problematice venkova
často hovoříme a snažíme se zájmy venkova prosazovat.
Věřte, že to není jednoduché. Všechny moje aktivity
můžete najít na mých internetových stránkách
www.domsova.cz."

"Venkov nejsou jen starostové a obce jako takové, ale
i zemědělství, lesy, životní prostředí, školství, kultura,
zdravotnictví a sociální problematika, podnikání,
doprava… Takže práce až nad hlavu! Jde mi o zlepšení
kvality života na venkově a v tomto směru je to nelehký
a hlavně dlouhodobý úkol."
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Jak Vám pomáhá mimosenátní činnost v práci
senátorky?

Účastníte se řady vesnických akcí ...

Mluví se o pořádání olympijský her v Praze. Venkov je
proti ....

Chcete ještě něco nakonec dodat?

"Z doby předsenátorské mi zůstalo předsedování
v Dobrovolném svazku obcí Region Orlické hory.
Ta práce mě vrací takříkajíc zpátky na zem. Např. zjišťuji,
jak zbytečně složité je čerpání různých dotací, jak přebujelá
je byrokracie s tím spojená, jak je těžké jen se zorientovat
v jednotlivých dotačních titulech, jak složité je projekty EU
nejen dofinancovat, ale zejména předfinancovat atd. Prostě
kontakt se starosty z celého mého volebního obvodu
(136 obcí) je pro mne velmi přínosný. Také jsem ještě
místopředsedkyní celorepublikového Spolku pro obnovu
venkova, docházím na jednání Komory obcí při Svazu měst
a obcí atd. Všechno to je pro mou práci velice důležité
a podnětné, ale nějak přestávám stíhat… Musím dodat,
že za tyto aktivity neberu žádný plat. Mým jediným
příjmem je ten senátorský."

"Ano a moc ráda. Pokud jsem pozvána a čas dovolí,
absolvuji i několik akcí za víkend. Hodně fandím
dobrovolným hasičům a všem vesnickým spolkům. Jsou to
lidé, kteří vesměs hýbou veškerým děním na vesnici a snaží
se obohacovat život i těm ostatním. A právě pro ten pravý
venkovský život je důležité, aby se lidé scházeli a dobře
spolunažívali. Co by byla platná vyšperkovaná vesnice,
když by tu lidé spolu nemluvili! Dnes je takový trend,
že ve vesnici si postaví nové domy lidé z města a starosta si
mne ruce, jak mu budou nové děti chodit do školy, jak se
mu posílí rozpočet, ale mnohdy bývá skutečnost jiná. Tito
novousedlíci jezdí do zaměstnání do města, děti vozí do
školy sebou, postaví si dvoumetrový plot, žádných akcí
v obci se nezúčastňují. Pro tu obec v podstatě nejsou
žádným přínosem, žijí dále tím městským spotřebním
způsobem života. Neříkám, že takoví jsou všichni. Bude to
tak jednu generaci trvat, než si ti lidé zvyknou a pochopí, co
to je žít dennodenně na vesnici. Žít na venkově totiž
znamená i ctít jiné hodnoty."

"Můj názor je jasný. Ačkoliv srdce říká ano, rozum velí
jednoznačně ne! Naše republika je v současné době
zadlužena až po uši. Nemáme jistotu, že různí čeští filutové
celou akci nevytunelují. Neumím si představit, k čemu pak
budou sloužit megalomanské stadiony. "

"Pomalu se blíží vánoční čas, tak bych samozřejmě ráda
popřála všem hodně klidu, sváteční nálady a rodinné
pohody nejen o Vánocích. A také odvážné vykročení
do Nového roku tak, aby ten nastávající rok 2008 byl rokem
šťastným. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít
a přitom nezapomeňte, že „Kde je vůle, tam je i cesta!“

Pavel Bednář

Výrocní zpráva − Rozhledna Osicina
Návštěvnost za rok 2007: 1654 lidí
(což je o 16% více než vloni a o 29% více než předloni)
– pomohlo lepší označení směrovými cedulemi
ve spolupráci se starostou Přepych !!

www.rozhledna.kvalitne.cz

Pro dobro návštěvníků zřízeno:
- prodej dřevěných známek, po kterých touží mnoho

turistů
- prodej dřevěných pohledů, které turisté také

vyhledávají
- výroba a montáž plastické mapy na ochozu rozhledny

(na této mapě jsou zachyceny a popsány podrobně celé
Orlické hory)

- prodej nanuků, které jsou v letních měsících
vyhledávanou pochoutkou a osvěžením

- jsou zřízeny a upravovány webové stránky rozhledny:
, na tyto stránky bylo

doposud za tento rok 928 přístupů, což svědčí o slušné
navštěvovanosti těchto stránek

- zřízení přívodu pitné vody + dodatečná montáž laviček,
o které se zasadil starosta Přepych, které výrazně
přispělo k zútulnění místa pod rozhlednou.

Poděkování patří dobré obsluze, která je zastoupena
jedním členem z Vojenic a dvěma členkami ze Záhornice.

Bylo 2x zjištěno neoprávněné vniknutí na rozhlednu
s poničením zámků (nahlášeno).

Ke spokojenosti návštěvníků přispívá také nemalou
měrou možnost obsluhy mimo stanovenou otvírací dobu.
Je tomu po domluvě po telefonu: 604 638 058.

Ondřej Kovaříček

P REPYŠSKÝ ZPRAVODA J 1/08         s t r a na  2



Usnesení zastupitelstva obce Přepychy č. 2007-04 ze dne 15. 10. 2007
Zastupitelstvo obce Přepychy

1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení (p. Macháček).
2. Informaci o plnění rozpočtu (p. starosta) :

- ve fázi dokončení je oprava skladu na uhlí u MŠ
- proběhlo místní šetření – stromy v obci. Za přítomnosti zástupců Agentury ochrany přírody a krajiny Hradec

Králové (Ing. Vojtíšková, Ing. Chrz) a Odboru životního prostředí Městského úřadu Dobruška (paní Martínková).
- oplocení + brána bytového domu čp. 22 - brána s oplocením sportovního areálu + akce oprava střechy kabin
- zakoupena další správková hmota na opravu komunikací
- opraven vtok rybníku „Farský“ - ve fázi dokončení je dětské hřiště u čp. 200
- celková oprava T4K14 - oprava veřejného osvětlení
- kanalizační šachta u čp. 37 - oprava vodovodu od čp. 130 pod silnicí k telefonní ústředně.

3. Informace o školství (p. Macháček).
4. Požadavek ÚSPOpočno o poskytnutí prostor ke vzdělávání klientek (p. Macháček).
5. Informaci o Svatováclavských slavnostech – 28.9. a 29.9.2007 (p. Macháček).
6. Informaci o stavebních parcelách v obci.

1. Rozpočtové opatření č.6 (příjmy +30.843,-Kč, výdaje +30.843,-Kč), č.7 (příjmy +27.152,-Kč,
výdaje +27.152,-Kč) a č.8 (příjmy -15.800,-Kč, výdaje+292.504,-Kč, financování +308.304,-Kč).

2. Veřejnoprávní smlouvu s Městem Dobruška – služby městské policie (podle ustanovení § 63
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 3a
zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii).

3. Pořízení změny Územního plánu (rozšíření sportovního areálu +bytová výstavba na pozemku
par.č.817/2)

4. Zastupitele k pořízení změny Územního plánu : Ing. Josef Petera, starosta obce, bytem Přepychy čp.192.
5. Žádost o bezúplatný převod pozemků - místních komunikací v souladu se zákonem 219/2000 Sb. od

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:

6. Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu - plocha k bydlení „Domky II“, GP225- 453/2006 :
pozemek par.č. 237/122 (výměra 1352 m ) - travní porost, pozemek par.č. 237/127 (výměra 2433 m ) - travní porost

7. Inventarizační komise 2007 :
- Hlavní inventarizační komise (předsedové dílčích komisí): Milan Burket, Václav Kánský, Ing. Jiří Sejkora,

Jan Podzimek, Josef Marek, Jan Škalda
- Základní a mateřská škola : Milan Burket - předseda, Mgr. Macháček,J.Jakubcová, M.Andrš
- Budova Oú (čp.5) a sklad CO : V. Kánský – předseda, Ing. Petera, J.Zilvarová
- Budova hasičské zbrojnice, čp.125 : Ing. Sejkora - předseda, J. Štěpánek, V. Hroch
- Čp. 22, sklady a ostatní : J. Podzimek-předseda, J. Čtvrtečka, T. Cihlářová
- Dům zvláštního určení , čp. 212 : J. Marek – předseda, J.Jelen, I. Kánská
- Inventura pokladny,cenin,pohledávek,závazků,… : J. Škalda - předseda, J. Štěpánková, J. Zilvarová

8. Zařazení do majetku : Územní plán obce Přepychy z roku 1997 ve výši 215.250,-Kč (v ceně pořízení).

1. Starostu obce Ing.Josefa Peteru
- pro budovu ZŠ : zadat energetický audit + následné zpracování dokumentace na zateplení a výměnu oken
- pro budovu MŠ : zajistit cenovou nabídku ve variantách - celková oprava stávající střechy

- celková rekonstrukce na sedlovou střechu.
2. Starostu obce, aby do příštího jednání ZO předložil řešení filmové dokumentace obce.

Pozvánka: 8.10.2007 – 15.10.2007, Změna Územního plánu - záměr : 26.9.2007 – 15.10.2007
Dotazy: - Akce plynofikace obce je již uzavřena ? - Možnost pokácení jabloně na obecním pozemku

a využitelnost hrušně u obecního úřadu.

I. Bere na vědomí :

II. Schvaluje :

III. Pověřuje :

Úřední deska:
Připomínky a informace:

pozemek par. č. 212/7 (427 m ) - ostatní plocha,
par.č. 735/3 (583 m ) - ostatní plocha, par. č. 990/1 (494 m ) - ostatní plocha, par.č. 990/2 (výměra 1031 m ) - ostatní plocha,
par.č.1001 (výměra 1133 m ) - ostatní plocha, par.č. 1059 (výměra 989 m ) - ostatní plocha, par.č. 1060 (výměra 723 m ) - ostatní plocha,
par.č. 1061 (výměra 5765 m ) - ostatní plocha, par.č. 1069 (výměra 3992 m ) - ostatní plocha, par.č. 1073 (výměra 9438 m ) - ostatní plocha,
par.č. 1076/1 (výměra 5899 m ) - ostatní plocha, par.č. 1076/2 (výměra 140 m ) -ostatní plocha, par.č. 1084/1 (výměra 1495 m ) - ostatní plocha,
par.č. 1084/2 (výměra 5507 m ) - ostatní plocha, par.č. 1089/1 (výměra 3196 m ) - ostatní plocha, par.č. 1089/6 (výměra 42 m ) - ostatní plocha,
par.č. 1100/2 (výměra 1351 m ) - ostatní plocha, par.č. 1102/5 (výměra 2383 m ) - ostatní plocha, par.č. 1107 (výměra 169 m ) - ostatní plocha,
par.č. 1110 (výměra 791 m ) - ostatní plocha, par.č. 1121 (výměra 723 m ) - ostatní plocha.
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V obci Přepychy dne 16.10.2007
Ing. Josef Petera - Mgr. Jan Macháček - místostarosta , J. Marek - M. Otčenášek -starosta obce, ověřovatel zápisu, ověřovatel zápisu

Usnesení zastupitelstva 04−06 2007
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Usnesení zastupitelstva obce Přepychy č. 2007-05 ze dne 15.11.2007
Zastupitelstvo obce Přepychy

1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení (p.Macháček).
2. Informaci o plnění rozpočtu (p.starosta) :

- dokončena oprava skladu na uhlí u MŠ
- obecní úřad vydal rozhodnutí- povolení pokácení stromů, viz. ZO 2007-04
- brána s oplocením sportovního areálu + pokladna SK
- zakoupena další správková hmota na opravu komunikací
- celková oprava T4K14- do opravy bude předán dne 24.11.2007
- oprava veřejného osvětlení
- kanalizace – dokončeno napojení čp.62
- oprava vodovodu od čp.130 pod silnicí k telefonní ústředně- akce dokončena
- energetický audit na budovu ZŠ – bude řešeno na RO
- filmová dokumentace obce
- plynofikace – dne 22.11.2007 plánována návštěva v Hradci Králové
- Územní plán obce – MěÚ Dobruška předány veškeré podklady.

3. Informace o školství (p.Macháček).
4. Zprávu kontrolního výboru (Ing.Sejkora).
5. Zprávu finančního výboru.

1. Rozpočtové opatření č.9 (příjmy +26.956,-Kč, výdaje +26.956,-Kč), č.10 (příjmy +127.400,-Kč,
výdaje +69.680,-Kč, financování -57.720,-Kč) a č.11 (příjmy 0,-Kč, výdaje+96.200,-Kč,
financování +96.200,-Kč).

2. Nákup pozemků, účel – retenční nádrž + ČOV + pozemkové úpravy
pozemek par.č. 237/6 (výměra 3058 m )
pozemek par.č. 266/7 (výměra 5896 m )
pozemek par.č. 266/8 (výměra 5913 m )

Pozemky v evidenci PK.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo STL-037/2007 s VČP NET, s.r.o., 500 04 Hradec Králové, Pražská třída 485

a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2008 - Rozpočet obce Přepychy na rok 2008 nebude

schválen před 1.lednem rozpočtového roku, a proto budou schválena pravidla rozpočtového
provizoria (§ 13, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
V období rozpočtového provizoria:
- obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost

a efektivní vynakládaní rozpočtových prostředků,
- poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci - ve výši příspěvku poskytnutého v daném období předchozího

roku ( 100.000,-Kč),
- hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv
- celková výše výdajů nepřesáhne částku 1.300.000,-Kč (průměrná část výdajů za I.čtvrtletí účetního období

2005, 2006, 2007 ).
Předpoklad: rozpočet obce na rok 2008 bude schválen nejpozději v březnu 2008.

1. Radu obce ke schválení rozpočtových opatření k 31.12.2007 (zejména dotace a nutné úpravy).
2. Starostu obce ke zjištění ceny kontejneru na sklo.
3. Radu obce k sestavení mapy-plánu prohrnování sněhu.

1. Neschvaluje nákup areálu ENCO
• budovy čp.3 + čp.36
• par.č. st. 132/1 (výměra 554 m ) zastavěná plocha
• par.č. st. 132/2 (výměra 142 m ) zastavěná plocha
• par.č. 981/61 (výměra 170 m ) ostatní plocha.

V obci Přepychy dne 16.11.2007

Pozvánka: 1.11.2007 – 15.11.2007

1. Nefunkční obecní rozhlas. 2. Nutná oprava veřejného osvětlení.
3. Nesouhlas s umístěním kontejnerů u obchodu potravin. 4.Vánoční výzdoba obce.
5. Odklizení panelů pod hřbitovem – oslovit pana Škaldu ml.

I. Bere na vědomí:

II. Schvaluje :

III. Pověřuje:

IV. Ostatní:

Úřední deska:
Připomínky a informace:

2

2

2

2

2

2

Ing. Josef Petera - starosta obce, Mgr. Jan Macháček - místostarosta , V. Kánský - ověřovatel zápisu, M.Andrš - ověřovatel zápisu
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Zápis z jednání Zastupitelstva obce Přepychy 2007-06

Konaného dne :
Místo: Hostinec Katka
Přítomno: 15 poslanců místních, 2 poslanci z Parlamentu, 20 občanů místních + 8 přespolních

Zastupitelstvo obce Přepychy

1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci starosty o výsledku jednání s městem Hradec Králové - záměr postavit v naší obci 22 holobytů pro neplatiče

nájemného .
3. Informaci Hasičského záchranného sboru : “V rámci rozšíření služeb integrovaného záchranného sboru se od 1.ledna 2008

stávající služby (hasiči, záchranka, policie) rozšiřují o psychologa.“ Telefonní čísla: Psychiatrická léčebna Bohnice -
284 016 111 , Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod - 569 478 111 .

4. Informaci přestupkové komise při MěÚ Opočno : “S ohledem na současný právní stav řešíme pouze stížnosti, u kterých je
přiložena písemná dohoda stran sporu !“

5. Dopis zaslaný hnutím Duha Ostrava na podporu výstavby tří větrných elektráren o celkovém výkonu 3 MW na pozemcích
v Lánech, nesouhlasí s naším zamítavým stanoviskem. Z dopisu: “Vaše argumenty o škodlivosti nízkofrekvenčního hluku
a nedostatku větrných dnů jsou účelové . Vaším směrem od nás vane dostatek větru po celý rok.“

6. Přípravu 10.výročí od podání první písemné žádosti českému státu o převod místních komunikací a pozemků k bytové
výstavbě do vlastnictví obce. Dokončení převodu se předpokládá v roce výročí 2008 .

1. Přihlášku k hnutí „Ani hovno nazmar !“, vyhlášené Ministerstvem pro životní prostředí na podporu malých výrobníků
bioplynu v domácnostech. (V Číně již tato zařízení uplatňují 20 let). Pak nebude nutná výstavba kanalizačního kompletu
s ČOV za 44 milionů korun.

2. Nákup počítačky bankovekAB 5000 PLUS v ceně 19.000,-Kč (sčítá koruny,dolary,eura).
3. Zřízení nové rozpočtové kapitoly „konto podpory“- všimné (změny rozpočtových pravidel na rok 2008“. ) v doporučené výši

2% rozpočtu na výdajovou položku „věcné dary - 5194“ .Na straně příjmů pro rok 2008 se nebude rozpočtovat (až pro rok 2009
dle skutečnosti).

4. Účast na projektu „za teplem do nitra Země“ ,který připravují města Opočno a Dobruška .Průzkumný vrt v ceně 70 milionů
korun k ověření dostatečné výše teploty v hloubce 2 km je plánován na rok 2010. (V Litoměřicích u kasáren Dukelských hrdinů
bylo v hloubce 2.111 metrů naměřeno 65st.C ).

5. Dohodu o pracovní činnosti „zkouška sirény - každou 1.středu v měsíci od 12.00 do 12.02 hodin“, s panem Karlem Novotným
z Vojenic. Odměna je stanovena ve výši 300,-Kč měsíčně .

6. Rozšíření stávající „úřední desky“ na plochu 56 m pro umístění až 888 dokumentů formátu A4 .Důvodem je Vyhláška
č.394/2007 Sb. o povinnosti zveřejňovat listiny ze Sbírky zákonů. (V roce 2007 vyšlo na 5.812 stran) a Směrnic EÚ (anglická
verze) po dobu nejméně 60 dnů.Vhodné místo bude upřesněno.

7. V souladu se Zákonem o obcích § 117 (po urgencích Ministerstva vnitra) zřízení výboru pro národnostní menšiny (slovenská
a romská) .Volba předsedy a dalších 4 členů proběhne na příštím jednání zastupitelstva obce .

8. Příspěvek pro oživení činnosti SK Přepychy ve výši 180.000,-Kč .
9. Odkoupení domku čp.48 v ceně 420.000,-Kč za účelem demolice pro zlepšení výhledu na kostel sv.Prokopa - dominantu obce.

10. Objednávku instalace zvukotěsné fólie na okna budovy hasičské zbrojnice. Důvodem je zabránit úniku citlivých informací
v průběhu jednání Rady obce - vyhnout se pokutě za porušení zákona na ochranu osobních údajů .

1. Starostovi obce do 1.ledna 2008 zaslat informace firmě Group 4 Securitas vedoucí k dopadení pachatele loupeže století
Františka Procházky. Finanční částku 2.000.000,- euro převést na korunový účet obce .

2. Radě obce zajistit nominaci člena okresní lobovací komise do Parlamentu (příprava na porcování „medvěda“) .Podmínkou
uchazeče je vytrvalost.

3. Starostovi obce prověřit možnosti získání dotace na zřízení dvou míst „obecní policie“. Problematika „nárůstu zlodějiny
a násilí“ se přenáší kompetenčně na nižší úrovně. (21.12.2007 se otevřela státní hranice a 1. lednu 2008 ubude 5.030
policistů ) .

4. Starostovi obce požádat Úřad pro hospodářskou soutěž o souhlas s poskytnutím veřejné podpory VČP ve výši 85%
investičních nákladů na plynofikaci obce (rozpočet je 15 milionů korun).

Zapsal starosta obce, ověřeno 1. a 2. radním.

31. prosince 2007 od 18.00 hodin do 02.00 hodin 1. l edna 2008

I. Bere na vědomí :

II. Schvaluje :

III. Ukládá :

2
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Vážení spoluobčané,
domnívám se, že každý náš občan by měl vědět, co během roku dělají pro obecní blaho zastupitelé, kteří byli řádně zvoleni
a dovoluji si Vás v krátkosti seznámit s jejich činností v roce 2007.
Rada obce, rozšířená o členy zastupitelstva, se v loňském roce sešla celkem 12 x, veřejné zasedání zastupitelstva se pak konalo 5x.
Na schůzích byly řešeny především problémy vyplývající z plánovaných akcí na daný rok, žádosti, stížnosti a připomínky občanů.

- zavedení internetu do obecní knihovny, přidělení bytů na DZU(4x)
- rozmístění kontejnerů na odpad, přeložení chodníku u Kučerových
- údržba hřbitovů a veřejných ploch, odstranění starých stromů a výsadba obecního lesa, pracovní smlouvy se zaměstnanci obce
- nákupy pozemků (rodinná výstavba, retenční nádrže, kořenová ČOV)
- těžba topolů (Remíz), oprava veřejného osvětlení – údržba
- jednání s pozemkovým úřadem – předání pozemků k výstavbě
- schvalování příspěvků pro svazky Dřízna, Vrchy a město Opočno (žáci ZŠ)
- dotace na dokončení areálu SK (oplocení, brána, střecha)
- zhotovení přístřešku u MŠ na uhlí, oprava Farského rybníku a šachet
- opravy ve škole (výměna osvětlení, lakování podlah, malování)
- úpravy na chodníku u školy, Markových a u „Lidušky“
- uvolnění cen a dotací pro kulturní akce (obecní ples, hudební slavnosti, akce DSH, divadelní představení)
- dotace na výměnu ciferníků na kostele, kontrola bytů na DZU
- zadání přípravy na změnu územního plánu obce
- přidělení bytu v MŠ, dokončení dětského hřiště u Cigánkových
- prodloužení nájemných smluv č.p.22, oprava opěrné zdi č.p.22
- schválení úprav místních vyhlášek,řešení připomínek, stížností a žádostí občanů
- oprava obecního traktůrku, oprava památníku Švehly
- zadání nového projektu kanalizace a chodník směr Záhornice(pravá strana)
- vybrán dodavatel na přeložku el. osvětlení směr Opočno
- jednání a smlouva s Městskou policií v Dobrušce
- projednána možnost plynofikace obce, jednání o přístupové cestě k DZU
- zadán energetický audit pro ZŠ a MŠ (zastřešení MŠ, zateplení ZŠ)
- provedení podkopu u Jakešových (přívod vody pro případnou výstavbu)
- likvidace černých skládek, čerpání dotace EU (případné 2 altány)

- přeložka el. osvětlení (bude uskutečněno na jaře 2008)
- opravit rozhlas v obci(limitováno opravou el. sítě firmou VČE)
- dokončit bránu u č.p.22 (zadáno, záleží na dodavateli)
- vykácení starých a poškozených stromů (bude během zimy)
- cesta k DZU (limitováno finančními možnostmi obce)
- předání pozemků (přístupových cest) ke stavebním parcelám-záleží na PF
- odklizení trub z návsi a betonových patek z parkoviště u hřbitova (na jaře?)
- dokončení rybníčka „Šabaťák“

Z jednání vybírám úkoly, které se podařilo realizovat:

a co jsme nestihli:

Z uvedeného výčtu je patrné, že rada obce a zastupitelé nezaháleli a většinu ze stanovených úkolů v roce 2007 se podařilo realizovat.
Přeji všem občanům do nového roku hodně pohody a klidu a poslancům pevnou vůli k dokončení všech úkolů, které před nimi stojí
v roce 2008.

Mgr. Jan Macháček

Z jednání rady obce a verejných zasedání zastupitelstva

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PŘEPYCHY
si Vás dovoluje pozvat na:

SPOLEČESKÝ PLES
v pátek 18. ledna 2008 ve 20:00 hodin - k tanci a poslechu hrají JEKÁBAND

DĚTSKÝ KARNEVAL
v neděli 20. ledna 2008 ve 14:00 hodin - k tanci a poslechu DISCO

v restauraci “KATKA” vstupné obvyklé bohatá tombola



Blahopřejeme

Vladimír Uhlíř čp.11 84 let
Marie Marková čp.51 70 let
Lenka Rohlenová čp.81 80 let
Jiřina Saipová čp.220 70 let

Josefina Chladná čp.21 94 let
Jan Martinec čp.55 70 let
Emilia Dobáková čp.21 93 let
Anna Bendíková čp.21 82 let

Božena Jelenová čp.53 85 let
Katarína Belujská čp.21 85 let
Irena Kováčiková čp.21 87 let
Věra Otčenášková čp.76 85 let
Václav Ježek čp.18 86 let
Terezia Ončáková čp.21 80 let
Margita Salašovičová čp.21 85 let
Věra Faltová DD Opočno 83 let

Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se souhla-
sem zde uvedených osob.

k životnímu jubileu!

Říjen

Listopad

Prosinec

P REPYŠSKÝ ZPRAVODA J 1/08         s t r a na  8

Spolecenská kronikaTríkrálová sbírka 5.−6.1.2008

Nové knihy v místní knihovne

Přepychy 12 438,-
Houdkovice 5 198,-
Záhornice 4 770,50
Vojenice 4 032,-
Voděrady 5 802,-
Očelice 5 870,-
Městec nad Dědinou 2 970,-

Celkem 4 1 080,50
Všem, kteří se zapojili do sbírky a kteří na ni přispěli, patří
vděk a velká radost v srdci, že udělali něco dobré pro druhé.

S. Monika, Přepychy

Místní knihovna má otevřeno ve středu 17 -19 hodin.

Název díla Autor
Muž,který věděl příliš mnoho David Leavitt
Paní Láry Fáry McDonaldová
Veselé pohádky z muzikantské zahrádky Marie Kubátová
Pověsti o čertech Iva Hoňková
Osobnosti českých dějin
Tajemné podzemí-VČ Miloš Štraub
Fotoalbum města Hradec Králové
Vojenské omyly v dějinách Hans-Dieter Otto
Hvězdné hodiny lidstva Stefan Zweig
Odkrytá tajemství podzemních chodeb Štraub
Lekce lásky Jacqueline Wilsonová
Báro,nebreč Ivona Březinová
Šíleně žárlivá Frankie Karen McCombieová
Miluji tě, vole! Stanislav Rudolf
Nové Mikulášovy průšvihy-dopis Ježíškovi Goscinny a Sempé
Můj Einstein John Brockman
Hádky v manželství Tomáš Novák
Galerie zmizelých Simon Houpt

Statistika obecního úradu
Veškeré údaje jsou ke dni 20. 12. 2007

Počet obyvatel: 624
Počet přihlášených: 59 (ženy 47, muži 12)
Počet odhlášených : 11 (ženy 7, muži 4)
Stěhování v rámci obce: 2 ( žena 1, muž 1)
Narození: 4 (dívka 1, chlapci 3)
Úmrtí: 8 (ženy 6, muži 2)
Rozvod: 1
Sňatek: 2

Celkem bylo provedeno 269 ověření.

V roce 2007 bylo vydáno 9 rozhodnutí ve správním řízení.

Evidence obyvatel

Ověření (vidimace a legalizace)

Správní rozhodnutí

Jana Zilvarová


