č. 117

Usnesení Rady obce Šilheřovice ze dne 5. 9. 2018
Přítomni:
Mgr. Radek Kaňa, Jan Čecháček, Pavel Kolaska, Valdemar Kupka, Ing. Stanislav Lipinský
Omluven:
Zapisovatel: Mgr. Radek Kaňa

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení RO 116/2018 ze dne 29. 8. 2018
CN-projektová dokumentace-Rakowiec
Veřejnoprávní smlouva – přestupky
Veřejnoprávní smlouva – OSPOD
Smlouva o zajištění přeložky plynu
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Žádost o možnosti připojení k vodovodu a kanalizaci
Žádost o předfinancování grantu – ZŠ Šilheřovice
Charita Hlučín – výroční zpráva 2017

RO schvaluje:
ad 117/2018/2 Výběr nejvhodnější nabídku fy JACKO, projekty a vozovky s.r.o.
na zpracování PD pro realizaci opravy komunikace „Rakowiec“ za cenu
90.000,- Kč bez DPH.
ad 117/2018/3 Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Hlučín
o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu
vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky, případně jiných právních předpisů, dle
předloženého návrhu.
ad 117/2018/4 Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Hlučín
a obcí Šilheřovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí, dle předloženého návrhu.
ad 117/2018/5 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení.
ad 117/2018/6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
ad 117/2018/8 Žádost ředitelky ZŠ Šilheřovice o předfinancování platů rodilého mluvčího
a 2 školních asistentek od 1.9.2018 z rozpočtu školy. Dané prostředky budou
vráceny do obecního rozpočtu pro provoz školy ihned po obdržení financí
z grantu MŠMT (číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008808).

RO pověřuje:
ad 117/2018/5 Starostu obce podpisem Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení.
ad 117/2018/6 Starostu obce podpisem Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.
ad 117/2018/5 Starostu obce a vodohospodáře obce odpovědí k možnostem napojení
na vodovodní řad a řad splaškové kanalizace.

RO bere na vědomí:
ad 117/2018/1 Kontrolu usnesení RO 116/2018 ze dne 29. 8. 2018.
ad 117/2018/9 Výroční zprávu Charity Hlučín za rok 2017.
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