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Z aktuálního dění obce:
• Dvě budovy Ústavu sociální péče
Opočno jsou v provozu. Občané si mohli
5.května 2007 prohlédnout obě stavby
v hodnotě 40 mil. korun (k zamyšlení jeden právní úkon mezi Českou poštou
a.s. a ČSOB byl účtován jedním
právníkem za 119 milionů korun).
• Obec získala do vlastnictví pozemek
par.č. 445/1 s výměrou 8039 m2. Konečně
vlastníme hřbitov (v současnosti je zde
na 600 hrobů)!
• Poslední den v květnu byla u Lidušky dopravní nehoda tří automobilů. Naší obci při ní ubyl jeden
sloup veřejného osvětlení (bylo štěstí, že po chodníku nikdo nešel). Obec připravuje patřičnou
smlouvu s Městem Dobruška na měření rychlosti projíždějících vozidel.
• Místní hasiči s historickou technikou a v dobovém oblečení opětovně reprezentovali naši obec
na celostátní akci v Litoměřicích „Hasičské slavnosti 2007“. A s úspěchem, mezi 200 účastníky
neunikli pozornosti médií – ČT 1, Nova,… .
• S napětím sledujeme bilanci vodních srážek. Pokud nenastane obrat, letošní rok 2007 by mohl být
sušší než rok 1947, varují meteorologové. V obecním lese se vysázelo na jaře 3.000 stromků,
přečkaly první vlnu sucha (ztráty 10%).
• Vyšší politika má dopad na místní dění. Některé zaběhnuté praktiky jsou mimo naše chápání
(“selský rozum“):
- Rakouští aktivisté „proti Temelínu“ (několik desítek lidí) bez problému zatarasí 12 hraničních
přechodů a omezí na několik hodin „právo volného pohybu“ desetitisícům jiných občanů. Tento
stav trvá již řadu let.
- Finanční úřad v Praze kontroluje některé podnikatele již 9 let a ještě asi neskončil.
- Tahanice mezi českým státem a hraběnkou Kristýnou
Colloredo-Mansfeld o lesy a Opočenský zámek trvá již 15tý
rok a ještě není u konce.Optimisté tvrdí : “Vše se urychlí, už to
bude trvat jenom polovinu !“
- Zdánlivě jednoduchý problém určení vlastnictví katedrály Vydává :
Obecní úřad Přepychy
sv. Víta v Praze trval (trvá) 14 let .
- Prudký nárůst zadlužování občanů. Někteří nedokážou tel./fax: 494 628 111
prepychy@prepychy.cz
splácet půjčky (za rok 2006 bylo 310.000 exekucí).
Přesto je tu i dobrá zpráva – vládní pozice i opozice se dohodli, www.prepychy.cz
že budou konečně zřízeny detenční zařízení pro nebezpečné
spoluobčany, kteří nepatří do vězení. Je velká naděje, že se Náklad: 300 ks
přijme zcela nový trestní zákon. Časem snad ubude část z 26.171 ZDARMA
platných předpisů. Mohl by se podařit i „centrální registr možno zdarma vyzvednout
zlodějíčků“, aby se škody daly sčítat a mohli být trestně stíháni na OÚ, v obchodě potravin,
(nad 5.000,-Kč). Přes všechny uvedené nedostatky naší doby se v obchodě p. Karlíčkové
máme velmi dobře. Stačí sledovat události ve světě a dokumenty
o I. a II. světové válce. Pouze je smutné, že se nedokážeme
Uzávěrka příštího čísla:
vyslechnout a racionálně se domluvit na nejlepších řešeních
problémů. Chybí zde potřebná vůle mít jednoduchý přehledný 30. 9. 2007
funkční systém (státní správa a samospráva, právní, ...)
Tisk novin:
a vynucovat jeho dodržování.
Petera Josef, starosta regereklama, Opočno

O zpravodaji
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Príspevek MS CCK Prepychy pro Zpravodaj
2. března 2007 se sešli členové MS Českého červeného
kříže na Výroční členské schůzi, aby si připomněli činnost
za uplynulý rok. Z 85 členů v průměrném věku 54 roků se
sešlo pouze 30 členů a 5 hostů. Spolek má 4 zdravotní
sestry, 1 zdravotníka a 15 dobrovolných sester. 10ti členný
výbor se schází přibližně 1x měsíčně, podle potřeby
i častěji.
První akcí bylo uspořádání Společenského plesu a
Dětského karnevalu, které byly již tradičně pořádány
i v letošním roce.
Již v lednu a v průběhu celého roku se dostavovali k odběrům krve do TS Hradec Králové bezpříspěvkoví dárci krve.
V minulém roce to bylo 25 dárců, kteří darovali krev
i několikrát ročně. Jedná se o následující občany Přepych :
Hrochová Libuše
Šmída Zdenek ml.
Preclíková Ludmila
Jirušková Věra
Tláskalová Věra
Rejchrt Jaromír
Kocour Roman
Záliš Martin
Seidel Tomáš
Macháček Václav
Zilvar Miloš
Škrabáková Lenka
Šmída Zdenek st.

Preclík Jaroslav
JakubecAleš
Študent Tomáš
Rejchrt Jan
Karlíček Vincenc
Tomek David
Seidel Radek
Kullová Zdeňka
Zdeněk Vladimír
Škalda Jan ml.
Petera Jiří
Pohlová Tereza

Sběr staršího oblečení pro humanitární účely byl
uspořádán v minulém roce 2x a 1x již v letošním roce.
3 členky se účastnily úklidu po malování v Domově
důchodců Jitřenka v Opočně, kde žily 4 přepyšské
občanky.
Setkání oblastního spolku ČK Rychnov n./Kn., které
pořádá každoročně s funkcionáři Místních spolků se
uskutečnilo tentokrát v naší obci. Účastníci navštívili
Charitu, po přednášce na téma sociální péče a prohlídce
objektů pokračovalo setkání v hostinci Katka, kterého se
zúčastnil pan starosta Ing.Petera a 7 členek našeho spolku.
V průběhu roku jsou zasílána přání členům k 70., 75., 80. a
dalším narozeninám. Jménem obecního úřadu navštěvují
všechny Přepyšské občany sestry Kašparová a Slováková.
Před vánočními svátky byly provedeny návštěvy u 25
našich obyvatel ve věku od 80 let a starších a byly jim
předány malé pozornosti.
Na závěr výbor ČK děkuje všem, kdo se zapojují
do činnosti místního spolku, v prvé řadě všem dárcům
krve, zdravotníkům a dobrovolným sestrám, občanům,
kteří přispívají na činnost spolku finančně i dárky
do tomboly na plesy, z jejichž výtěžku může nadále spolek
pokračovat v činnosti. Rádi přivítáme do řad členů
Červeného kříže nové, hlavně mladé členy.

K 9 držitelům Zlaté Janského plakety za 40 a více
bezplatných odběrů přibyla paní Kullová Zdeňka.
Výbor děkuje všem dárcům za dar nejcennější, dar krve.
Pozornosti, které byly dárcům předány věnoval obecní
úřad, jako důkaz, že si váží přístupu našich občanů – dárců
k potřebám bližních a věnují svou krev na záchranu zdraví a
životů. Velice si přístupu dárců vážíme a přejeme všem
hodně úspěchů v pracovních i osobních životech a stálé
zdraví, aby mohli v dárcovství i nadále pokračovat.
Opět žádáme dárce, kteří se dostavují k odběrům mimo
hromadné svozy, aby se laskavě nahlásili sestře Slovákové,
aby nedošlo k opomenutí některého z nich, jak se to
v minulosti stalo.
Pro členy a veřejnost byly uspořádány přednášky na téma:
Probouzení jara a velikonoční výzdoba p. Kvasničkové a
p. Jelínkové za účasti 45 posluchačů.
Beseda s bylinkářem Pavlem Váňou s účastí 33 posluchačů.
Zdravé stárnutí - přednášel MUDr.Voborník 25 posluchačům.
Vánoční výzdoba p. Kvasničková, Jelínková - rekordní
účast 70 občanů.
Jarní výzdoba p. Kábrtová za účasti 56 občanů.

Anna Hartmanová

Kalendár akcí 2007
Rybářské závody
Termín: 28.7.-29.7.2007

Hasičská noc
Termín: 4.8.2007
Pořadatel: SDH Přepychy

Svatováclavské slavnosti
Termín : 28.9.-29.9.2007
hudba : Opočenka, Strejci, country
Dne 29.9.2007 divadelní představení „Světáci“
v podání herců souboru KODYM.
Sdělení pro vedení zájmových organizací v obci
Žádáme vedení jednotlivých organizací, aby dodali
na obecní úřad rozpis plánovaných akcí!
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Výrocní zpráva o cinnosti SDH za rok 2006
Vážené sestry a bratři, milí hosté,
dovolte mi, abych Vás nyní jako každoročně v krátkosti
seznámil s činností naší organizace. Připomenu jak se nám
více, či méně dařilo plnit plán činnosti, který schválila
loňská VVH. Akce mladých hasičů pouze zmíním,
podrobněji Vás s jejich činností seznámí jejich vedoucí.
Naše organizace má k dnešnímu dni 82 členů a jak Vám
může napovědět program jednání od září je naším novým
členem bratr Ladislav FILIPI. Z tohoto celkového počtu je
9. členů kroužku mladých hasičů a 4 dorostenci. Úkol,
který stanovila výboru loňská VVH – podporovat družstvo
mladých hasičů – byl naplněn cestou vedoucích bratra
Andrše, Zdeňka a Cihláře. Tak jak v průběhu roku můžu jak
já i celý výbor hodnotit o výchovu dalších našich nástupců
se jmenovaní vedoucí starají velmi odpovědně,
s vědomím, že je tato práce s mládeží nejen důležitá, ale
i nejsložitější z důvodu dosud nevyhraněných zájmů dětí,
který se s přibývajícími roky mění. Udržení zájmu
o kroužek v množství nabídek (mnohdy i pohodlnějších)
činností je stále složité a jsem opravdu rád, že opět mohu
jmenovaným vedoucím poděkovat, za to že se jim to
i letošní rok podařilo.
Bohužel jak již zkraje uvedl Starosta spolku naše řady
opustil bratr Jiří MAREK.
Schůzky výboru naší organizace byly jak je již dlouholetou
tradicí převážně soustředěny na první pátek v měsíci,
kromě letních měsíců, kdy většina členů výboru čerpala
dovolenou. Oproti tomu jsme každou mimořádnou akci
plánovali i mimo pravidelné schůzky. Pravidelně jsme se
účastnili schůzek okrsku a VVH okolních sborů jako každý
rok.
K naší činnosti po jednotlivých měsících:
V měsíci lednu jsme se účastnili hlavně VVH okolních
sborů, připravovali jsme ples a karneval. Poprvé jsme
u HZ udělali HASIČSKOU ZABÍJAČKU a přestože byla
tato akce úspěšná pro příští rok je v návrhu Plánu práce
změna - HASIČSKÁ GRILOVAČKA – za prvé, aby se
akce monotónně neopakovaly a také proto, že servis
ohledně zabíjačky je podstatně náročnější.
V únoru jsme se zúčastnili na okrskové VVH, kde byla
vyzvednuta nutnost prosazení mladé generace v činnosti
sborů a proto bylo vysloveno poděkování za výchovu
nástupců – dětí, a víra, že se dnes pokulhávající hodnoty
ve společnosti, jako je i „zapálení“ pro hasičinu, opět
budou dostávat do popředí. Dále byla kladně
zhodnocena starostlivost o techniku, která je udržována
bojeschopná včetně techniky historické, o které budu
dále ještě mluvit. Dále jsme se účastnili výročních schůzí
MS a ČSČK a v předstihu jsme připravovali tradiční
karneval. Naši členové osobně pozvali občany Přepych

na ples a díky příspěvkům občanů
a příznivců sboru do tomboly a
vstřícnému jednání v pohostinctví
KATKA, byl ples nejen velmi
úspěšný, ale i ziskový stejně jako
v uplynulém roce. V případě
zájmu může podrobnější finanční
informace poskytnout pokladník
sboru – sestra Sejkorová. V roce
2007 plánujeme ples na 24.2.2007
s přislíbenou hudební skupinou MOSTY. Další zdařilou
akcí měsíce února byl víkendový zájezd dětí do PRAHY,
který se mohl uskutečnit díky ochotě vedoucích převzít
odpovědnost za 7 dětí, které se účastnili a toleranci rodičů
Vládi Zdeňka, kteří umožnili přespání ve vlastním bytě.
Další akce, kterou jsme po prázdninách chtěli realizovat
byl jednodenní výlet do AQUACENTRA. Zde se ale již
bez pomoci rodičů neobejdeme, protože vlastními silami
bezpečnost a ohlídání dětí nezajistíme. V případě n a b í d nuté pomoci od rodičů tento výlet zorganizujeme příští
rok.
V březnu taktéž tradiční karneval, pod patronací našich
žen, měl úspěšný průběh a byl velmi dobře hodnocen
všemi přítomnými. Hudba – pan DOUCEK je již zajištěna i na rok 2007 v termínu 24.3. 2007.
V dubnu jsme uspořádali Okrskovou soutěž dospělých,
která proběhla dle propozic a provedl se sběr železa.
Finanční efekt potvrdil, že provedení vlastními silami je
v každém případě výhodnější, než nechávat odvážet
přebraný kontejner.
V květnu jsme se museli poprvé odřeknout účast
na pravidelném AIR AMBULANCE v Hradci Králové,
protože ve stejný termín jsme přislíbili zapůjčení
historické techniky a obsluhy na 130. výročí založení
SDH Třebechovice.
Již od minulého roku se výbor snažil zajistit pro družstvo
účastnící se s historickou technikou dobové uniformy.
Přestože po oslovení výrobců bylo zhotovení přislíbeno,
až čtvrtý výrobce VAMBERK zakázku nejen přijal, ale
i provedl i když okrasnou část – čamáry zhotvily naše ženy
na téměř profesionální úrovni čímž kromě jiného ušetřily
sboru téměř 7.000 Kč. Přilby si snaží každý z členů
družstva zabezpečit sám. O tuto techniku i družstvo je
takový zájem, že minimálně 1/3 akcí musíme z časových
důvodů odřeknout. Družstva dětí se zúčastnily
PLAMENU v Jílovici. Pro děti byly taktéž objednány a
ušity pracovní oděvy – zde to proběhlo bez problémů a
navíc se na tuto zakázku vztahovala dotace , kterou jsme
uplatnili a obdržení máme potvrzeno.
Průběžně se historická technika s družstvem účastnila
na ukázkách a oslavách v Dobrém, Albrechticích,
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Skořenici – kde se nám při řazení do průvodu zaseklo kolo
na naší trojkombinaci. Naštěstí za obětavé pomoci místních
se nám zdařila oprava ještě před započetím průvodu, takže
jsme všechno stihl - a v Opočně.
V květnu jsme se kromě toho zúčastnili Floriánské jízdy.
Další již tradiční akcí je HUDEBNÍ NOC u HZ v měsíci
srpnu. Přes problémy se zajištěním oficiality akce můžeme
hodnotit i toto jako úspěch. Podrobnější informace byly
publikovány také již v PŘEPYŠSKÉM ZPRAVODAJI.
V říjnu vedoucí mladých hasičů na posvícení uspořádali
prohlídku HZ s malým občerstvením s objasněním činnosti
pro případné nové zájemce k mladým hasičům. Zástupci se
účastnili PORADY STAROSTŮ v Opočně. Mladí hasiči se
účastnili branného závodu.
V listopadu a prosinci kromě přípravy VVH byly připraveny návrhy na domovenky pro členy, vlastními prostředky
členů dle zájmu byla doplněna výstroj - košile s krátkým
rukávem, kravaty atd.
Tím bych ukončil výčet PROVEDENO a ještě Vás
požádám o chvíli pozornosti před přednesením PLÁNU
ČINNOSTI na rok 2007 na klíčové akce na jejichž zajištění
bude výbor potřebovat pomoc širšího spektra, hlavně členů
a věřím, že ani případní sponzoři se k nám ani tentokrát
neobrátí zády.
Kromě již zmiňované pomoci rodičů při návštěvě
AQUACENTRA se jedná o zajištění okresního kola
soutěže PLAMEN 2007. Protože jsme již tuto akci jednou
zajišťovali vím, že pomoc nejen na poslední víkend
v květnu je nezbytná. Uvítáme, když si na pomoc členové
přivedou rodinného příslušníka nebo kamaráda. Slibujeme,
že každou ruku využijeme.
Další akcí je účast na HASIČSKÝCH SLAVNOSTECH V
LITOMĚŘICÍCH ve dnech 8. – 9.6. 2007. Zde Vás chci
požádat o návrhy na případný zájezd na tuto akci jak
pro členy, tak pro širší veřejnost. Již jednou jsme tento
zájezd nabízeli v rámci okrsku. Bohužel zájem byl
minimální, přestože ti, kdo se již někdy zúčastnili, vědí, že
to stojí za to.
V krátkosti jsem se snažil objektivně zhodnotit činnost
našeho sboru a jak z mého vystoupení vyplývá, hlavní
úkoly, které si výbor stanovil pro letošní rok a minulá VVH
rozpracovala ve směru úzké spolupráce s obecním úřadem
i okrskem při pořádání kultúrních akcí, byly splněny i když
jsme si samozřejmě vědomi, že v některých oblastech je
stále co zlepšovat.
Srdečně chci všem, kteří se na činnosti jakýmkoli
způsobem podíleli, poděkovat za práci, pomoc i podporu.
Případné drobné neshody, které se v průběhu roku vyskytly
jsou důkazem, že sbor je činný, dává o sobě vědět a doufám,
že neuberou na elánu do budoucna, který budeme
potřebovat.
Velitel SDH Přepychy
Jan CHUDÝ
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Plán cinnosti SDH na rok 2007
LEDEN

Oprava techniky, příprava na TK.
Hasičská GRILOVAČKA.

ÚNOR

Uspořádání Hasičského bálu.

BŘEZEN

Relace – měsíc požární ochrany,
uspořádání maškarního bálu.

DUBEN

Příprava techniky a družstva na I kolo
soutěže v požárním sportu.

KVĚTEN

Účast na soutěžích, příprava ,zajištění a
provedení “PLAMEN 2007”.

ČERVEN

Účast na “HASIČSKÝCH
SLAVNOSTECH LITOMĚŘICE
2007”, účast na ukázkách staré techniky
a oslavách okolních sborů.

ČERVENEC

Účast mladých hasičů na letním táboře,
účast na ukázkách staré techniky a
oslavách okolních sborů.

SRPEN

“HASIČSKÁ NOC” – přátelské
posezení u HZ s živou hudbou.

ZÁŘÍ

Ukázka techniky a zbrojnice, beseda
s dětmi, výlet pro děti (termín bude
v průběhu roku dopřesněn dle možnosti
vedoucích i dětí)

ŘÍJEN

Soutěž mladých hasičů

LISTOPAD

Relace – topné období, zazimování
techniky

PROSINEC

Kontrola činnosti, příprava VVH
Kulturní referent SDH
Karel FALTA

Výrocní valná hromada
konaná dne 15.12.2006 v hasičské zbrojnici
Zpráva preventisty za rok 2006
Rok 2006 se obešel bez ničivých požárů. Naše ZD,
budovy využívané k podnikání, škola i školka i soukromé
domy našich občanů byly obdobných nehod uchráněny,
i když v okresním měřítku činí tyto nehody statisícové
škody. V okrese RK činily škody za rok 2005 ve 145
požárech 79 milionů – následné škody 301 tisíc, 9 osob
bylo zraněno, z toho 3 hasiči a jedna osoba byla usmrcena.
Příčiny požárů jsou od úmyslného založení, děti, kouření,
technické závady, zahoření komínů s čímž máme
z uplynulých roků také zkušenosti, vypalování trávy atd.
Tyto statistiky jasně ukazují, že prevenci nelze
podceňovat. V letošním roce jsme byli uchráněni i lesních
požárů zaviněných hlavně nedopalky cigaret neopatrných
houbařů a návštěvníků lesa, přestože v letních měsících
počasí tomuto nahrávalo. Hrubé přetrvávající závady
v prevenci nebyly zjištěny.
Preventista SDH
Josef BARVÍŘ

P R E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

Návrh na vyznamenání clenu
na výroční valné hromadě konané dne 15.12.2006 v HZ
Stužky k medaili “ZA VĚRNOST”
Stužka “ Za věrnost 40 let”
Jaroslav ROHLENA
Stužka “Za věrnost 30 let”
Drahomíra BARVÍŘOVÁ
Čestné uznání za 10 let u SDH
Romana ANDRŠOVÁ
Petr CHUDÝ
Marcela KALOUSOVÁ
Čestné uznání za 15 let u SDH
Jana JELENOVÁ
Anna ŠABATOVÁ
Čestné uznání za 25 let u SDH
Milan BURKET
Karel PŠENIČNÝ
Poděkování za práci u SDH
Jaroslava CHUDÁ
Růžena GELETOVÁ
Věra KARLÍČKOVÁ
Miloslava MARKOVÁ
Romana OTČENÁŠKOVÁ
Václava REJCHRTOVÁ
Jarmila SEJKOROVÁ

Přepychy 81
Přepychy 85
Přepychy 139
Přepychy 12
Přepychy 27
Přepychy 109
Přepychy 96
Přepychy 147
Přepychy 104
Přepychy 205
Přepychy 54
Přepychy 7
Přepychy 61
Přepychy 198
Přepychy 193
Přepychy 178

Starosta SDH - Josef MAREK
Velitel SDH - Jan CHUDÝ

Usnesení zastupitelstva

2007−01

ze dne 20.3.2007
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o novém rozhodnutí Pozemkového úřadu.
II. Schvaluje :
1. Rozpočet obce Přepychy na rok 2007
příjmy
5.000.000,-Kč
výdaje
4.145.000,-Kč
financování
- 855.000,-Kč
Rozpočet zahrnuje :
- příspěvek pro DSO Vrchy (18.000,-Kč),
- příspěvek Svazku obcí Dřížná (80.000,-Kč),
- investiční akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení domky
k hřišti“ (350.000,-Kč),
- příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ Opočno
15 žáků (60.600,-Kč),
- příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ Přepychy, 5 žáků (20.000,-Kč),
- přístřešek na uhlí v MŠ (80.000,-Kč),
- oprava ciferníku věžních hodin (100.000,-Kč),
- brána u čp.22 (60.000,-Kč),
- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Přepychy (350.000,-Kč),
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- údržba ZŠ Přepychy (80.000,-Kč),
- SK - dokončení zdi a údržba (150.000,-Kč)
Pokud budou finanční zdroje, bude ukončena akce rybník
„Šabaťák“ (cca 52.000,-Kč), bude řešeno rozpočtovým
opatřením.
2. Výhledový rozpočet na rok 2008
příjmy
4.500.000,-Kč
výdaje
4.237.960,-Kč
financování
– 262.040,-Kč
Výhledový rozpočet na rok 2009
příjmy
4.500.000,-Kč
výdaje
4.237.960,-Kč
financování
– 262.040,-Kč
Výhledový rozpočet na rok 2010
příjmy
4.500.000,-Kč
výdaje
4.437.960,-Kč
financování
– 62.040,-Kč
3. Rozpočtové opatření č.1/2007
(dotace z Úřadu práce RK 12/06-02/07, DSO Vrchy,
příspěvek POV).
4. Nákup pozemku, účel – retenční nádrž
katastrální území Přepychy, par.č. 256/3, výměra 353 m2,
dohodnutá cena 8.000,-Kč.
5. Převod (dar) pozemku, účel – retenční nádrž
katastrální území Čánka, par.č.256, výměra 1421 m2.
6. Organizační řád Obce Přepychy.
7. Vnitřní platový předpis Obce Přepychy,
s platností od 1.1.2007.
8. Přidělení bytu v MŠ, čp.167. Nájemní smlouva
od cca květen 2007 na dobu určitou.
9. Pronájem pozemku, účel – zemědělské účely, evidence
PK par.č. 250/1, výměra 8485 m2
par.č.250/2, výměra 1018 m2
- cena běžná.
10. Zapojení finančního a kontrolního výboru do systému
finanční kontroly.
11. Odměna předsedům finančního a kontrolního výboru
300,-Kč/měs. S platností od 20.3.2007.
12. Petici proti diskriminaci obyvatel venkova
organizované Spolkem pro obnovu venkova České
republiky. ZO se s textem znění petice ztotožňuje a tuto
iniciativu podporuje.
13. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene– mezi Obcí Přepychy a ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 4 a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy. Umístění zařízení rozvodu elektřiny
příp.nn., par.č. 856/2.
Ing. Josef Petera, starosta obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta
Václav Kánský, ověřovatel zápisu
Josef Jelen, ověřovatel zápisu
V obci Přepychy dne 21.3.2007

P R E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J
Úřední deska:
Pozvánka: 5.3. -20.3.2007
Návrh rozpočtu obce Přepychy 2007 : 5.3.-20.3.2007
Výhledový rozpočet obce Přepychy 2008, 2009, 2010
ve dnech 5.3.-20.3.2007
Připomínky a informace :
1. Informace o vybírání poplatku za komunální odpad rok
2007 firmou RUND Jaroměř, ve čtvrtek 29. března 2007
od 16.00 hod do 18.00 hod. na obecním úřadu.
2. Informace – ekologický den v ZŠ (žáci sbírali odpadky
po obci).
3. Informace – krádež plechů z rodinné hrobky na místním
hřbitově.
4. Návrh – uspořádat besedu členů ZO se žáky místní ZŠ.
5. Dotaz na sběr nebezpečného odpadu.
6. Dotaz na termín kontroly bytů v domě zvláštního určení
čp.212.
7. Nákup tújí do parku k bytovce.
8. Dotaz na kolaudaci ÚSP Opočno.
9. Informace o krádeži uhlí v MŠ.
10.Nepořádek po odklizených kládách na cestě k drůbežárně.

Usnesení

2007−02 ze dne 22.5.2007

Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o plnění rozpočtu:
- výměna ciferníků hodin na kostele,
- dokončena zídka v areálu SK,
- přeložen chodník (směr Záhornice),
- dětský koutek - montáž kolotoče, laviček a
odpadkového koše, k montáži připraveny houpačky
a skluzavka
- les, dokončena dosadba stromků (smrky a duby)
- oplocení u čp.22 – dokončena část stavby.
3. Bytová výstavba a pozemky (informaci podal starosta
obce).
4. Školství (informaci podal ředitel školy).
5. Zprávu kontrolního výboru.
6. Zprávu finančního výboru.
7. Informaci o stavu – převod pozemku místního
hřbitova do vlastnictví obce.
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č.2 (dotace z Úřadu práce
Rychnov n.Kn.).
příjmy
+ 18.854,-Kč,
výdaje
+ 18.854,-Kč.
2. Nákup pozemků - účel: komunikace, zeleň.
Cena 5,-Kč/m2.
Par.č. 1152
ostatní plocha
31 m2
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2
Par.č. 1153
ostatní plocha
41 m
2
Par.č. 771/5
zahrada
1225 m
2
Par.č. 771/2
trvalý travní porost
1054 m .
3. Závěrečný účet obce Přepychy za rok 2006 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy
za rok 2006, a to bez výhrad.
4. Smlouvu s firmou ASEKOL s.r.o., Praha 4 - Libuš,
IČO : 27373231, o zpětném odběru elektrozařízení.
III. Ukládá:
1. Starostovi obce přizvat zástupce firmy RUND
Jaroměř k jednání na obecní úřad (odpady).
Ing. Josef Petera, starosta obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta
Táňa Cihlářová, ověřovatel zápisu
Miroslav Otčenášek, ověřovatel zápisu
V obci Přepychy dne 23.5.2007
Úřední deska:
Pozvánka a záměr obce: 7.5. -22.5.2007
Závěrečný účet obce za rok 2006: 3.5.2007 – 22.5.2007
Připomínky a informace:
1. Informace:
- Svatováclavské přepyšské slavnosti se uskuteční
dne 28.9.2007
- příprava podkladů pro smlouvy o odvádění
odpadních vod
- nutnost vybudovat pro obec ČOV
- výskyt krádeží v okolních obcích - výzva, aby
občané hlásili pohyb podezřelých osob po obci +
vyhlásit obecním rozhlasem + zpravodaj
- dne 30.5.2007 se uskuteční schůzka zástupců
Pozemkového fondu a SK Přepychy na obecním
úřadu.
2. Připomínky:
- špatný přístup k lavičkám (nerovný terén, kopřivy)
ke „krůťárně“
- skruže u hřbitova
- nepřehledná zatáčka u hřbitova - špatné přecházení,
návrh na umístění přechodu pro chodce
- truby - k Bolehošti
- nepořádek v altánu a jeho okolí - před farou
- nepořádek u kontejnerů
- bortí se zeď u kostela
- uříznout 2 akáty, které vyrůstají ze zdi u kostela
- připevnit plech na zadní dveře v MŠ
- zámková dlažba u ZŠ a MŠ - prorůstá tráva,
RANDAP
- oprava komunikace „v domkách“.
3. Dotazy:
- ulička od DZU čp.212
- dokončení akce „zídka na hřišti SK“
- budoucnost autobusové zastávky u hasičské
zbrojnice.

P R E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J
Závěrečný účet Obce Přepychy za rok 2006 - výňatek
Název a sídlo: Obec Přepychy
517 32 Přepychy čp.5
IČO: 00275280
Právní forma: obec
Starosta:
Místostarosta:

Ing. Josef Petera
Karel Bareš,
od 2.11.2006 Mgr. Jan Macháček
Zastupitelstvo obce: 15 členů
volební období 2006-2010 volební období 2002-2006
Ing. Petera Josef
Ing. Petera Josef
Bareš Karel
Mgr. Macháček Jan
Andrš Miroslav
Andrš Miroslav
Burket Milan
Cigánek Karel
Cihlářová Táňa
Hájek Miroslav
Hroch Václav
Hroch Václav
Jelen Josef
MVDr. Jelen Václav
Kánský Václav
Jelenová Blanka
Marek Josef
Kalous Jiří
Otčenášek Miroslav
Kánský Václav
Podzimek Jan
Mgr. Macháček Jan
Ing. Sejkora Jiří
Marek Josef
Škalda Jan
Martinec Jaroslav
Štěpánek Jiří
Otčenášek Miroslav
Štěpánková Jana
Podzimek Jan
Rada obce: 5 členů
volební období 2006-2010 volební období 2002-2006
Ing.Petera Josef
Ing. Petera Josef
Mgr. Macháček Jan
Bareš Karel
Podzimek Jan
MVDr. Jelen Václav
Otčenášek Miroslav
Kánský Václav
Štěpánková Jana
Mgr. Macháček Jan
Výbory:
kontrolní
volební období 2006-2010 volební období 2002-2006
Ing. Sejkora Jiří
Andrš Miroslav
Škalda Jan
Cigánek Karel
Štěpánek Jiří
Podzimek Jan
finanční
volební období 2006-2010 volební období 2002-2006
Burket Milan
MVDr. Jelen Václav
Cihlářová Táňa
Kalous Jiří
Tláskal Radek
Tláskal Radek
Počet jednání ZO: 6
Počet jednání výborů: kontrolní 18.9.2006, 28.11.2006
finanční 11.9.2006, 29.11.2006
Rozpočtové provizorium na rok 2006: ZO 2005-07,
17.11.2005
Rozpočet obce na rok 2006: ZO 2006-01, 26.1.2006
Výhledový rozpočet na roky 2007, 2008, 2009:
ZO 2006-01, 26.1.2006
Rozpočtová opatření:
1, 2, 3 : ZO 2006-02, 19.4.2006
4, 5, 6 : ZO 2006-03, 22.6.2006
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7, 8, 9, 10 : ZO 2006-04, 11.10.2006
11, 12, 13 : ZO 2006-06, 14.12.2006
Počet bytů v majetku obce: 23
- výše nájemného 16,78 Kč/m2 (dle nařízení obce
č.1/2003, úprava výše nájemného)
Pracovníci obce v roce 2006
1 pracovní smlouva - účetní a administrativní práce
1 pracovní smlouva - pečovatelka
3 pracovní smlouvy - dělník pro čištění obce
3 dohody o pracovní činnosti
22 dohod o provedení práce
Doplňující informace výkazu Fin 2-12 M
Plnění rozpočtu:
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách
Příjmy
4.800.000,-Kč
5.154.972,10 Kč
Výdaje
4.700.000,-Kč
5.550.643,10 Kč
Financování - 100.000,-Kč
395.671,-Kč

Skutečnost k 31.12.2006
5.135.818,61 Kč
5.037.639,07 Kč
- 98.179,54 Kč

Doplňující informace k rozvaze
Pohledávky
22.627,-Kč
Přijaté zálohy
78.245,-Kč
Závazky
100.592,-Kč
Pokladna
0,-Kč
Ceniny
1.524,-Kč
Rozpracované investice
400.273,40 Kč
Uhrazené zálohy
124.150,-Kč
Materiál na skladě
88.813,60 Kč
Majetkové účty:
42.123.754,32 Kč
018
dl. nehm. majetek
99.671,90 Kč
021
stavby
33.610.321,30 Kč
022
SMV a SMV
1.805.756,-Kč
028
dr. dl. hm. majetek
3.016.570,52 Kč
031
pozemky
3.119.431,-Kč
042
nedok. dl. hm. majetek 400.273,40 Kč
069
akcie
71.730,20 Kč
Příspěvková organizace Základní škola a mateřská
škola Přepychy
Sídlo: 517 32 Přepychy čp.69
IČO: 75016524
Ředitel: Mgr. Jan Macháček
Bilance
Příjmy
2.526.348,70 Kč
Výdaje
2.526.799,48 Kč
Výsledek hospodaření
- 450,78 Kč
Dotace Obec Přepychy
325.000,-Kč
Dotace KÚ
2.034.900,-Kč
Tržby
1.420,50 Kč
Úroky a fondy
5.028,20 Kč
Celkem příjmy
2.526.348,70 Kč

P R E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

Záverecný úcet Svazku obcí
Drížná za rok 2006 výnatek
Název a sídlo: Svazek obcí Dřížná
Přepychy čp.5
517 32 Přepychy
IČO: 75085429
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Členské obce: Lično, Přepychy, Trnov, Voděrady
Předseda svazku: Ing. Josef Petera
Místopředseda svazku: Josef Šmída
Svazek obcí Dřížná je nástupnickým svazkem „Sdružení
obcí Dřížná“, se sídlem 517 32 Přepychy čp.5,
IČO : 60882905.
Jednání svazku: 3.3.2006 (2006-01), 6.6.2006 (2006-02),
7.9.2006 (2006-03), 17.10.2006 (2006-04), 7.12.2006
(2006-05).
Rozpočtové provizorium na rok 2006: 21.12.2005 (200506).
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Spolecenská kronika
Duben
Čuda Jaroslav
Čimborová Matilda

čp.187
čp.21

81 let
81 let

Květen
Plašilová Anna
Uhlířová Zdeňka
Vaněčková Zdeňka
Čavarová Veronika
Kučmínová Anděla

čp.212
čp.11
čp.49
čp.21
čp.21

92 let
80 let
81 let
83 let
87 let

Červen
Rohlena Jaroslav
RNDr. Jiří Petera
Fančovičová Petronela
Timková Anna

čp.81
čp.177
čp.21
čp.21

87 let
86 let
91 let
81 let

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

Rozpočet na rok 2006:
Sdružení obcí Dřížná dne 3.3.2006 (2006-01)
Svazek obcí Dřížná dne 17.10.2006 (2006-04)
Výhledový rozpočet na roky 2007, 2008, 2009: 3.3.2006
(2006-01).
Rozpočtové opatření:
č.1 – 17.10.2006 (2006-04),
č.2 – 7.12.2006 (2006-05).
Pronájem majetku: na základě smlouvy o nájmu majetku
k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace
je majetek ve výši 10.341.897,-Kč pronajat firmě AQUA
SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou.
021.99 stavby
10.094.919,-Kč
022.99 SMV a SMV
246.978,-Kč
Doplňující informace k rozvaze a výkazu Fin 2-12M
Pohledávky :
0,- Kč
Závazky :
377.395,- Kč
Plnění rozpočtu Svazku obcí Dřížná k 31.12.2006
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Příjmy
10.000,-Kč
94.351,05 Kč
91.116,97 Kč
Výdaje
14.000,-Kč
40.100,-Kč
49.790,10 Kč
Financování 4.000,-Kč
-54.251,05 Kč
-41.326,87 Kč

Majetkové účty:
018 drobný nehmotný majetek
021 stavby
022 SMV a SMV
028 DDHM
031 pozemky
042 rozpracované investice
069 akcie

11.682.386,92 Kč
14.410,20 Kč
10.382.317,-Kč
622.665,-Kč
141.920,72 Kč
133.974,-Kč
2.100,-Kč
385.000,-Kč
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