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A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE 

 
 

Moravskoslezský kraj, bývalý okres Opava, region Hlučínsko 
 

Název obce: Obec Šilheřovice 

Sídlo: Střední 305, 747 15 Šilheřovice 

IČ: 00300730 

Počet obyvatel: 1592 

Rozloha: 2166 ha 

Adresa obecního úřadu: Střední 305, Šilheřovice 747 15 

Telefon/fax: 595 054 120 

Telefon: 595 054 129, 597 589 950 

Mobil: 605 257 657 

E-mail: urad@silherovice.cz 
starosta@silherovice.cz 

E-Podatelna epodatelna.silherovice@seznam.cz 

Web: www.silherovice.cz 

Bankovní spojení: 
Komerční banka Opava, a.s  
č. ú. 8621821/0100 

 
 

B. HISTORIE OBCE 
 

První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského 
vévody Mikuláše II mezi jeho čtyři syny. Tehdy držel Šilheřovice Mikuláš Mšan. V 15. a počátkem           
16. století se připomínají v knížectví  Opolském a Ratibořském šlechtické rody, vlastnící Šilheřovice, 
například Jakub ze Schilerzowitz, Mikuláš Schillerzowski, Hynek ze Zvole a z Shilerzowitz. 

Okolo roku 1530 byly Šilheřovice v držení Jana Bírka z Násile, pak Matyáše Rotmberka z Ketře, 
Štěpána z Vrbna, hejtmana knížectví Opavského. V následujících letech vlastnili obec s panstvím Bohunka 
Stošová z Kunovic, Jan Jindřich Šlik z Pasova a Barbora Perpentua z Ursenburku a Merdern. Ta pak celé 
šilheřovické panství prodala roku 1673 jezuitské koleji v Opavě za 30 000 zlatých. 

Památkou na opavské jezuity je v Šilheřovicích římskokatolický kostel, vybudovaný roku 1713 
uprostřed vsi na místě starého kostelíka, o kterém je zmínka ve farní matrice, založené r. 1657. Nový filiální 
kostel, náležející k haťské farnosti, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1662 se připomíná ve vsi 
i farní škola. 

V roce 1742 byly Šilheřovice spolu s dalšími 35-ti vesnicemi a městečky Benešov, Sudice                
a městečkem Hlučínem připojeny k Prusku.  

Po zrušení jezuitského řádu v Prusku r. 1773 připadlo šilheřovické panství pruské královské komoře, 
která je roku 1787 prodala za 50 000 zlatých Karlu Larischovi. Ten je obratem prodal s Antošovicemi, Hatí, 
Darkovicemi, Koblovem a Markvartovicemi za 79 200 říšských tolarů Janu Friedrichu Eichendorffu 
z Tvorkova, jehož vzdáleným synovcem byl významný slezský básník a politik Josef von Eichendorff, 
sídlící v Lubovicích, který svého strýce v Šilheřovicích navštěvoval. Někteří historikové zmiňují starou 
renesanční tvrz, zničenou asi za třicetileté války v 17. století, už roku 1609 za Jana z Frýdku a Bohunky 
Stošové z Kunovic. Jan Friedrich se však dokončení stavby zámku nedočkal, zemřel roku 1815 a pochován 
byl v kostele v Tworkowě. 

Za Jana Friedricha Eichendorffa byl v Šilheřovicích od počátku 19. století budován nový zámek 
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v romantickém historizujícím slohu, a to na místě staršího sídla. V roce 1835 bylo prodáno panství 
Šilheřovice za 155 200 říšských tolarů Hubertu Stückerovi z Weyershofu, od nějž jej odkoupil roku 1844 
Salomon Meyer z vídeňského bankovního rodu Rothschildů. V roce 1852 přešel majetek do rukou Anselma 
Salomona Rothschilda, za něj se dočkal zámek s parkem dalších úprav a rozšíření. Po něm zdědil panství 
v roce 1871 jeho syn Nathanel, který zde roku 1897 vybudoval Anselmovu nadaci, pečující o staré               
a nemohoucí obyvatele. Jeho následovníkem a posledním majitelem šilheřovického panství se stal Alfons 
Meyer Rothschild. 

Dne 4. 2. 1920 připadlo Hlučínsko k Československu, s ním tedy i Šilheřovice. V roce 1923 připadla 
k Německu část obce Rakovec. Dne 4. 9. 1923 zde byla zřízena samostatná farnost . V roce 1928 přibyla 
k obecné škole škola mateřská. Od roku 1936 se na katastru obce budovaly železobetonové sruby             
jako součást vojenského opevnění, a to tváří v tvář ohrožení ČSR nacistickým Německem. Obec byla 
zabrána německým vojskem 8. 10. 1938 a připojena k Německé říši. 1. 5. 1945 byla osvobozena téměř     
bez boje Sovětskou armádou.  
 
 

C.     SOUČASNOST OBCE 
 
 

Na východním okraji Hlučínska u česko-polské státní hranice se rozkládá ve zvlněném terénu 
Hlučínské pahorkatiny obec Šilheřovice.  

Obec  Šilheřovice sousedí na západě s Hlučínem a Darkovicemi, na severu s Hatí, na severovýchodě 
za státní hranicí s polskými obcemi Rudyszwald a Chalupki, na východě s Bohumínem a řekou Odrou,       
na jihovýchodě s Ostravou, a to s jejími městskými částmi Antošovice, Koblov a Petřkovice, na jihu pak pod 
Černým lesem s Ludgeřovicemi a na jihovýchodě s Markvartovicemi. 

 
V obci žije v současnosti 1594 lidí a je zde evidováno 445 domů s číslem popisným. Většina občanů 

je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod. V roce 1997 byla uvedena do trvalého provozu 
Čistírna odpadních vod.  

Obec je z poloviny obklopena přírodní rezervací Černý les. V 98 hektarovém anglickém parku je   
18-ti jamkové golfové hřiště, uprostřed parku leží zámek, postaven v romantickém historizujícím slohu 
v letech 1787 až 1815, dále se v parku nachází řada vzácných dřevin a Lovecký zámeček.  

V obci Šilheřovice se nachází obecní úřad s hasičkou zbrojnicí, pošta, knihovna, kulturní sál – 
kinosál, kostel, budovy Základní a mateřské školy s novou tělocvičnou, pekárna, restaurace a hospůdky, 
hotely a penziony, soukromé obchody, tabák a květinářství, kadeřnictví a řada drobných podnikatelů 
podnikajících v oblasti opravy aut, pneuservisy, autodopravy, zemních prací, stolařství, instalatérství.  
V obci se také nachází praktický lékař pro dospělé, dětský lékař a stomatolog.   

Přes obec Šilheřovice vede cykloturistická trasa, která spojuje město Ostravu s obcemi      na 
Hlučínsku. Obec Šilheřovice je vyhledávána také pro turistické využití.  
 

Obecní znak, který byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen v roce 1996, tvoří ve zlatém štítě půl 
černé orlice s červenou zbrojí spojené s polovinou zelené dubové ratolesti s viditelným polovičním a celým 
listem i žaludem. 

 
 

D.     ORGÁNY OBCE (ZASTUPITELSTVO, RADA, STAROSTA, OB ECNÍ ÚŘAD) 
 
Starosta obce: 
Ing. Jarmila Thomasová. 
 
Místostarosta obce:  
Mgr. Radek Kaňa.  
 
Rada obce: 
 
Ing. Jarmila Thomasová 
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Mgr. Radek Kaňa 
Mgr. Ludmila Janoschová 
Ing. Stanislav Lipinský 
Mgr. Petr Prášek 
 
Zastupitelstvo obce zvolené ve volbách 15. – 16. 10.2010, zasedá ve složení: 
 Čecháček Jan   (SNK)  Ing. Lipinský Stanislav  (ODS) 
 Ing. Čecháček Martin  (SNK)  Mgr. NIedermeierová Marcela (SNK) 
 Gebauerová Jana  (KDU-ČSL) Mgr. Prášek Petr   (TOP 09) 
 Chlebiš Erich   (SNK)  Ing. Smolka Pavel  (ODS) 
 Mgr. Janoschová Ludmila (KDU-ČSL) Ing. Thomas Jiří  (KDU-ČSL) 
 Mgr. Kaňa Radek  (ODS)  Ing. Thomasová Jarmila (KDU-ČSL) 
 Kolaska Pavel   (SNK)  Thomasová Pavla  (SNK) 
 Kopia Štěpán   (ODS) 
 

Zastupitelstvo obce 
 
Zastupitelstvo obce během roku 2011 zasedalo celkem 6krát. 
 
Z jednání Zastupitelstva obce: 

1. Zprávy o činnosti rady obce za období od 20.12.2010 do 30.11.2011 
2. Zprávy kontrolního a finančního výboru 
3. Zpráva České policie o stavu veřejného pořádku na katastru obce Šilheřovice v roce 2010 
4. OZV č. 1/2011, o místních poplatcích 
5. OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 1/2011 
6. OZV č. 3/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
7. Společný nákup energií prostřednictvím e-aukce pro obce a města Sdružení obcí Hlučínska  
8. Výsledky inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2010  
9. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace – Základní a mateřské školy Šilheřovice 
10. Výroční zpráva starostky obce za rok 2010 
11. Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2010 
12. Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření obce Šilheřovice za rok 2010 
13. Závěrečný účet Svazku mikroregionu Hlučínska a Sdružení obcí Hlučínska za rok 2010 
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku mikroregionu Hlučínska a Sdružení obcí 

Hlučínska za rok 2010 
15. Řešení centra obce 
16. Stavba sportovně-rekreačního areálu Baumšula 
17. Spolufinancování stavby šaten a sociálního zařízení na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice 
18. Územní plán obce  
19. Pořízení nového pasportu komunikací 
20. Informace o podaných žádostech na dotace z prostředků Moravskoslezského kraje, OPŽP 
21. Rozpočtová opatření 1-5/2011 
22. Rozpočet pro rok 2012 
23. Poskytnutí dotací složkám a spolkům pro rok 2012 
24. Nákup fekálního návěsu PICHON TCI 8 
25. Prodej pozemků 367/9 a 367/10 
26. Záměr prodat pozemky p.č. 1544/1, 1544/2 a 1564/1 v k.ú. Šilheřovice 
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Členové zastupitelstva obce: 
 
Neuvolnění členové ZO Vykonávané funkce 

Čecháček Jan člen ZO, předseda Kontrolního výboru 

Ing. Čecháček Martin člen ZO 

Gebauerová Jana člen ZO, člen Kontrolního výboru, předsedkyně kulturní a sociální komise 

Chlebiš Erich člen ZO,  

Mgr. Janoschová Ludmila členka ZO, radní, člen Kontrolního výboru, člen Povodňové komise 

Mgr. Kaňa Radek člen ZO, radní, člen Povodňové komise 

Kolaska Pavel člen ZO  

Kopia Štěpán člen ZO, člen Finančního výboru 

Ing. Lipinský Stanislav člen ZO, radní, člen Povodňové komise 

Mgr. Niedermeierová 
Marcela 

členka ZO  

Mgr. Prášek Petr člen ZO, radní, člen Povodňové komise 

Ing. Smolka Pavel člen ZO, člen Finančního výboru, Poradce IT 

Ing. Thomas Jiří člen ZO, předseda Finančního výboru,  

Ing. Thomasová Jarmila členka ZO, starostka obce 

Thomasová Pavla členka ZO  

 
 
Rada obce 
 

Rada obce ve složení Ing. J. Thomasová, Mgr. R. Kaňa, Mgr. L. Janoschová, Ing. S. Lipinský a Mgr. 
P. Prášek od 17.1.2011 do 12.12.2011 28x. 
 
Výpis z jednání Rady obce: 

1. Stanoviska k vydání povolení ke kácení stromů v parku 
2. Informace o proběhlé kontrole ČIŽP na ČOV 
3. Objednávka mykologického průzkumu půdy bytového domu č. p. 142 
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 
5. Požadavek na změny odjezdu autobusové linky 000293 z Hlučína a Bohumína 
6. Provedení úpravy aleje (odstranění křovin, ořez starých stromů) nově vysázených stromů za ulicí 

Kostelní  
7. Určení konkrétních termínů pro konání společenských, kulturních a sportovních akcí v roce 2011 
8. Určení Kritérií pro přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2011/2012 
9. Celoroční objednávka na údržbu VO 
10. Smlouva na údržbu výpočetní techniky 
11. Rada školy – jmenování nových členů 
12. Inspekční zpráva České školní inspekce 
13. Prodloužení kanalizačního řádu pro odvedení povrchových a dešťových vod na ulici Kostelní 

Šilheřovice – Ing. Jiří Jurečka – projektant 
14. Dotační program „Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2011“ 
15. Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí 
16. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
17. Možnost převodu parcely 1687/1 – vodní tok z majetku Obce Šilheřovice do majetku polského 

občana p. Lothara Wittek 
18. Cenový výměr č. 1/2011 za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmou OZO Ostrava 
19. Nabídka firmy OZO Ostrava k nákupu plastových pytlu na komunální odpad a možnost objednání 

komposteru na trávu a listí pro domácnosti – dotazník ve zpravodaji 
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20. Stanovení dopravního značení na ulici Zahradní 
21. Pověření MěÚ Hlučín, odbor dopravy a silničního hospodářství k zastavování vozidel za účelem 

zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace 
22. Informace ke splaškové kanalizaci na ul. Na Stráni 
23. Žádost o souhlas s umístěním distribuční trafostanice 22/0,4kV na pozemku č. 381/1 
24. Smlouva o dílo na zaměření a zpracování pasportu komunikace do geografického informačního 

systému MISYS – Šilheřovice 
25. Revize el. zařízení v majetku OÚ – zajištění revizního technika 
26. Určení výše příspěvků do tomboly organizacím, spolkům, SOH na Ples Hlučínska 
27. Informace ke schůzkám s místními podnikateli 
28. Nabídka knih „Příběhy z dávných dějin země moravské“ pro naši školu 
29. Žádost o spolufinancování výstavby šaten pro TJ SOKOL Šilheřovice 
30. Informace k tříkrálové sbírce v naší obci – zvážit malou odměnu pro koledníky a jejich vedoucí 
31. Snížení ceny knihy Šilheřovice 
32. Aktualizace Požárního řádu obce a Povodňového plánu obce 
33. Kontrola vodoměrů 
34. Aktualizace dat územně analytických podkladů v roce 2010  
35. Akční plán Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit – vyplnění dotazníku 
36. Žádost o výměnu vany 
37. Žádost o pronájem části parcely č. 30 v k.ú. Šilheřovice 
38. Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na pronájem nebytového prostoru 

budovy na ul. Střední čp. 408 
39. Protokol o otevírání obálek – veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy 
40. Informace k územnímu plánu obce – požadavek na zastavitelné plochy – vyjádření zpracovatele ÚP 

– Ing. arch. Vladimíry Fuskové – Urbanistické středisko Ostrava 
41. Informace z kontroly stavu šilheřovického potoka 
42. Nabídka komunální a úklidové techniky  
43. Schválení návrhu „Smlouvy č. 10053266 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (Obnova alejí v extravilánu obce Šilheřovice) 
44. Návrh Smlouvy o umístění odchycených psů do městského útulku v Opavě 
45. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „Šilheřovice – křižovatka ulic Střední a 

Záhumenní – dopravní zrcadlo a doplnění dopravního značení“ 
46. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „Šilheřovice – dopravní zrcadlo – výjezd 

z pozemku p.č. 312 na ul. Horní“ 
47. Projekt „Sadové úpravy veřejných ploch“ – možnost dotace 
48. Prohlášení starostů – revize dotačních titulů a zastavení centralizace státní správy 
49. Systém pro zklidnění dopravy – návěstidlo řízené radarem 
50. Dotazníkové šetření rozvojových priorit obce 
51. Akce na podporu ochrany klimatu – Hodina Země 
52. Vybavení dětského hřiště v Baumšuli – návrh 
53. Nabídka Správy a údržby silnic – štěpky na komunikaci k Pasekám 
54. Informace ke stavbám – zkolaudován objekt čp. 136 – sociální zařízení na hřbitově, zkolaudována 

opěrná zeď u kostela, problém s plynofikací bytu č. 3 na ulici Dolní 142, připravena kolaudace akce 
„Prodloužení kanalizačního řadu ul. Do Kopce“ 

55. Řešení úklidu černé skládky v zámeckém parku 
56. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2010 
57. Žádost o dotaci v rámci Výzvy č. 3 MAS – Římskokatolická farnost Šilheřovice 
58. Nabídka firmy 3A design – mapa obce v digitální podobě 
59. Smlouva o smlouvě budoucí z věcného břemene s Pozemkovým fondem ČR 
60. Informace o PD akce „Prodloužení splaškové kanalizace ul. U Obory“ 
61. Bytový dům na Dolní 142 – řešení havarijního stavu 
62. Oznámení o ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti projektů předložených do 

MAS Hlučínsko – žádost o dotaci na projekty s názvem: „Haló, slyšíme se?“ a „Vstupní brána ke 
kultuře a setkávání“ 

63. Smlouva o dílo – zpracování žádosti o dotaci „Haló, slyšíme se? – bezdrátový rozhlas 
v Šilheřovicích 
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64. Oznámení o schválení projektu z Operačního programu přeshraniční spolupráce „Cyklostezkami po 
linii objektů opevnění“ – Svazek obcí mikroregionu Hlučínska 

65. Směrnice obce Šilheřovice k vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 

66. Směrnice bezpečnosti práce pro výkon veřejné služby 
67. Smlouva o nájmu nebytových prostor domu čp. 5 na ulici Dolní 
68. Nabídka projektu „Bezpečný průjezd obcí“ 
69. Nabídka opravy komínu na dolní ZŠ v Šilheřovicích – revizní závada 
70. Výběrové řízení na pronájem místnosti ve 2. NP v budově čp. 19 na ulici Střední 
71. Pozvánka na Tradiční turnaj v minigolfu v Píšti  
72. Turnaj „starých pánů“ ve fotbale v polském Owsisczczi 
73. Směnná smlouva mezi obcí Šilheřovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (Ing. Filipcová) 
74. Zřízení věcného břemene pro pozemky zatížené vedením výtlačného a zásobovacího řádu vodovodu 

Hať 
75. Rozpočtové opatření č. 1-5/2011 
76. Obecně závazná vyhláška pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 

kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték dle §10 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
77. Nabídka „patrolovacích hlídek“ bezpečnostní agentury GAPPA SECURITY 
78. Nabídky na pojištění majetku a odpovědnosti 
79. Soupis zpracovaných stavebních projektů obce 
80. Soupis zpracovaných projektů úprav šilheřovického potoka 
81. Oznámení o vzniku Rybářského sdružení Šilheřovice 
82. Nabídka projektu „Vaše obec ve virtuálním prostředí“ 
83. Žádost nadace LANDEK o finanční příspěvek  
84. Inventarizace majetku obce za r. 2011 
85. Rozpočet pro r. 2012 – běžné výdaje 
86. Rozpočet pro r. 2012 – návrh investičních akcí 
87. Podnět k prošetření kácení stromů na pozemcích fy Racimolo Roni, a.s. 
88. Žádost o vyjádření o přístupnosti zámeckého parku a o využívání parku občany obce Šilheřovice – 

TJ Mittal Ostrava 
89. Žádost o vyjádření o přístupnosti zámeckého parku a o využívání parku občany obce Šilheřovice – 

Sdružení Zámecký park Šilheřovice 
90. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Šilheřovice za školní rok 2010/2011 
91. Nabídka zpracování PD oprava koryta bezejmenného přítoku šilheřovického potoka na ulici Horní 
92. Vyhodnocení energetického auditu PD a rozpočtu akce Zateplení budovy ZŠ 
93. Výzva Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko – cyklostezky – informace 
94. Nabídky rozpočtu na opravu komunikace asfaltovým recyklátem - ul. Studená 
95. Odpověď Ředitelství silnic a dálnic ČR na žádost o označení směru Šilheřovice 
96. Nabídka kurzu obsluh křovinořezů 
97. Nabídka zpracování povodňového plánu obce včetně aktualizací a poradenské činnosti 
98. Nákup posuvného lešení 
99. Parkoviště u zdravotního střediska – nutnost opravy  

 
 
 

Obecní úřad 
 
Obecní úřad tvoří starostka, zástupce starostky a pracovníci tohoto úřadu: 
 - starostka obce - uvolněný pro výkon funkce 
 - zástupce starostky - neuvolněný pro výkon funkce 

- 3 pracovnice OÚ 
 
Iveta Čecháčková – ekonom obce  

- účetnictví 
- inventarizaci 
- fakturace 
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- zajišťuje personální agendu 
- mzdová agenda 
- referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti 

 - oblast sociální  
 
Lenka Šomodi, Ing.Radmila Panochová (zástup za mateřskou dovolenou) - referentka 

- evidence obyvatel  
- provádí zápisy OZ a RO 
- vede agendu starosty a zástupce starosty 
- eviduje dokumenty týkající se staveb 
- výherní hrací automaty 
- kulturní akce 
- obecní archiv 
- zpracování zpravodaje 
- správa webu obce 
- Czech Point 

 
Lenka Pecháčková - referentka 
 - agenda komunálního odpadu, svoz TKO, 
 - vede deník došlé pošty, knihu odeslané pošty 
 - vodní agenda 
 - eviduje kopírování,  
 - vede pokladnu, 

- správa hřbitova, evidence hrobů, evidence hřbitova, 
- vedení úřední desky 
- vedení datové schránky a elektronické podatelny 

 
 
Podatelna  
 
1. Doručená pošta na OÚ                   838 + 491 (faktury) 
2. Odeslaná pošta – obyčejně                 709 
                             - doporučeně             176 
                             - osobně doručeno        774          
 
Komunální odpad 
 
Kontejnery velkoobjemové:  25.03. – 28.03.2011 /6 ks/ bezplatně + /8 ks/ uhrazeny 
                                              21.10. -  24.10.2011 /6 ks/ bezplatně 
                                              15.07. -  18.07.2011 /10 ks/ uhrazeny 
Kontejnery na nebezpečný odpad: 23.04. – 24.04.2011 /1 ks/ bezplatně 

                   22.10. – 17.10.2011 /1 ks/ bezplatně 
 
Nádoby na komunální odpad k 31.12.2011:  
A1  90     vývoz 1x za měsíc – sklo – bezpl.      1100 l        1 ks 
A1  91     vývoz 1x za měsíc – sklo   1100 l          3 ks 
A3  90     vývoz 1x za měsíc – sklo – bezpl.       2100 l          3 ks 
A3  91     vývoz 1x za měsíc – sklo  2100 l         1 ks 
B1  21     vývoz 2x týdně – plast             1100 l          7 ks 
B1  23     vývoz 2 x týdně – plast – 2.odvoz pl.  1100 l        6 ks 
D1  10    vývoz 1 x týdně – papír – bezpl. 1100 l         2 ks 
K1  11     vývoz 1x týdně                                     1100 l          7 ks 
P1   01     vývoz 1x za 14 dní                                   70 l        15 ks 
P1   91     vývoz 1x měsíčně       70 l       14 ks 
P2   01     vývoz 1x za 14 dní                                 110 l      201 ks 
P2   11     vývoz 1x týdně                                      110 l      131 ks 
P2   61     vývoz 1x zima, 1x za  14 dní  v létě      110 l        30 ks 
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Ověřeno podpisů na listinách:               248 69 x L. Šomodi, 179 x Ing. R. Panochová  

Ověřeno opisů listin:                         111 41 x L. Šomodi, 70 x Ing. R. Panochová  

Potvrzení do zahraničí :                            8 3x L. Šomodi, 5x Ing. R. Panochová 

Posudky,  
zprávy o pověsti a pobytu:                     17 

7x L. Šomodi, 7x Ing. R. Panochová,  
3x Ing. J. Thomasová 

 
 
Poplatky a platby : 
 
Poplatek za Sazba 

Poplatek za psa  150 Kč/ 1 pes 
200 Kč/ 2. a více psů 

Vodné a stočné vodné 23 Kč/m3  
stočné 18 Kč/m3  

 
 
Svoz komunálního odpadu 
Tarif Objem nádoby Četnost svozu Cena v Kč 
P191 70 litrů 1x měsíčně    680 
P101 70 litrů 1x za 14 dnů 1.180 
P211 110 litrů 1x týdně 2.480 
P201 110 litrů 1x za 14 dnů 1.450 
 
P261 

 
110 litrů 

1x týdně zima 
1x za 14 dnů léto 

 
2.050 

K111 1100 litrů 1x týdně 9.700 
P311 240 litrů 1x týdně 4.450 
 
 
 
Pronájmy z Sazba 

Hrobového místa za 1 m2 50 Kč/rok 

Obecních sálů  podle Směrnic o pronájmu obecních sálů 

Výsuvného pojízdného žebříku 200 Kč/den 
 
 
Správní poplatky Sazba 

Ověřování listin 30 Kč/strana 

Ověřování podpisů 30 Kč/podpis 

Provoz výherních hracích automatů 
dle zákona č. 305/97 Sb. 

- 10 000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce 
- 16 000 Kč při povolení vydaném nejdéle na 6 měsíců 
- 30 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok 

Potvrzení do zahraničí                           50 Kč  

Přihlášení k trvalému pobytu                 50 Kč 
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Czech Point  
 
Obecní úřad Šilheřovice poskytuje občanům od února  2009 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných 
informačních systémů prostřednictvím systému CZECHPOINT. 
 
V současnosti Czech POINT poskytuje tyto služby: 
 
Výpisy z veřejných evidencí – může požádat anonymní žadatel.  

1. Výpis z Katastru nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo 
popisné  

2. Výpis z Obchodního rejstříku – IČ organizace  
3. Výpis z Živnostenského rejstříku – IČ organizace  
4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů – IČ organizace  
5. Výpis z Insolvenčního rejstříku – IČ organizace nebo osobní údaje (jméno a příjmení)  

 
Výpisy z neveřejných evidencí - výpis lze vydat osobě, které se výpis týká nebo na základě ověřené plné 
moci. Osoba, které lze na pracovišti CZECHPOINT výpis vydat, musí předložit platný doklad totožnosti a 
musí mít přiděleno rodné číslo.  

1. Výpis z Rejstříku trestů – platný doklad totožnosti (musí mít přiděleno rodné číslo)  
2. Bodové hodnocení řidiče – platný doklad totožnosti (doporučujeme předložit i řidičský průkaz)  
3. Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH – IČ subjektu, platný doklad totožnosti  

 
Přijetí podání podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 

• ohlášení živnosti  
• ohlášení údajů nebo jejich změn vedených v živnostenském rejstříků  
• žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí udělení koncese  

 
Autorizovaná konverze dokumentů 

• konverze listin do elektronické podoby  
• konverze z elektronické do listinné podoby  

 
Datové schránky – platný doklad totožnosti 

• žádost o zřízení datové schránky  
• podání žádosti o zneplatnění  
• oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových  
• přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky  
• zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)  
• žádost o znepřístupnění datové schránky  
• žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky  
• žádost aby datová schránka plnila/neplnila funkci OVM  

 
Vydání ověřených výstupů je zpoplatněno následovně: 

Typ výpisu Cena za 1. stranu Cena za každou další stranu 
Výpis z Katastru nemovitostí 100,– Kč 50,– Kč 
Výpis z Obchodního rejstříku 100,– Kč 50,– Kč 
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,– Kč 50,– Kč 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,– Kč 50,– Kč 
Výpis z Rejstříku trestů  50,– Kč ------ 
Bodové hodnocení řidiče 100,–  Kč 50,– Kč 
Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH 100,– Kč 50,– Kč 
Přijetí podání podle živnostenského zákona 50,– Kč + poplatek dle povahy úkonu 
Výpis z Insolvenčního rejstříku 100,– Kč 50,– Kč 
Autorizovaná konverze dokumentu 30,– Kč 30,– Kč 
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů  
a vydání nových 

200,– Kč ----- 
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Vydání ověřených výpisů přes Czech Point obecním úřadem v roce 2011: 
Výpis z Katastru nemovitostí 28 
Výpis z Rejstříku trestů 36 
Bodové hodnocení řidiče 1 
Výpis z Živnostenského rejstříku 2 
Výpis z Obchodního rejstříku 5 
Výpis z Insolvenčního rejstříku 1 
Autorizovaná konverze dokumentu  0 
Datové schránky - oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových  1 

  
 
 
Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel k 31.12.2011                        1592 Počet obyvatel k 31. 12. 2010                     1594 

Průměrný věk obyvatel                                39,38 Úmrtí občanů:                                                21 

Průměrný věk žen                                       40,37 Přihlášeno osob:                                   24 

Průměrný věk mužů                                    38,36 Odhlášeno osob:                                              19 

Uzavřená manželství:                                        8             Narozeno dětí:                                                 14 

- v obci                                                               2 Rušení trvalého pobytu                                     6 

- mimo obec                                                       6 Rozvody manželství:                                         2 
 
V obci žije 15 cizinců (z toho 1 Kazachstánka, 1 Rakušanka, 6 Poláků, 3 Slováci, 3 Ukrajinci, 1 Egypťan).  
 
 

Výroční zpráva Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2011 o poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb. 

 
Výroční zpráva je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím. 
 

Informace Počet Poznámka 
§ 18 odst. 1 písm. a) – počet podaných žádostí o informace 0 - 
§ 18 odst. 1 písm. b) – počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 - 
§ 18 odst. 1 písm. c) – opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 - 
§ 18 odst. 1 písm. d) – výsledky řízení o sankcích za nedodržování 
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 

0 - 

§ 18 odst. 1 písm. e) – další informace vztahující se k uplatňování  
tohoto zákona 

0 - 

 
Ústně a telefonicky podané žádosti o informace vyřizovali zaměstnanci obecního úřadu průběžně v rámci 
svých působností a pravomocí. 
 
Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úředních deskách obce, z internetových stránek 
obce a zejména ze Šilheřovického zpravodaje, který každý měsíc vydává obecní úřad a občané jej dostávají 
do svých poštovních schránek. 
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E.       ORGÁNY ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE 
 
 
 
 Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní orgány kontrolní a finanční výbor. Svá stanoviska      
a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu obce. 
 
Výbory zastupitelstva obce 
 
Finanční výbor: 
 
Ing. Jiří Thomas – předseda 
Ing. Pavel Smolka - člen 
Štěpán Kopia - člen  
 
Stanovená náplň činnosti: 
1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
2. Kontroluje a upřesňuje podklady pro zpracování rozpočtu obce 
3. Kontroluje podklady pro rozpočtová opatření v průběhu rozpočtového roku 
4. Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje starostu, resp. radu obce o rozpočtu 
5. Provádí kontrolu a dohlíží na vedení účetní evidence obecního úřadu, kontroluje plnění příjmů obce, 

navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok a vyjadřuje se ke zprávě 
auditu 

6. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 
 
 
Kontrolní výbor: 
 
Jan Čecháček – předseda 
Mgr. Ludmila Janoschová – člen 
Jana Gebauerová – člen  
 
Stanovená náplň činnosti: 
1.   Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 
2. Kontroluje dodržování právních předpisů finančního výboru a obecním úřadem na úseku samostatné 

činnosti 
3. Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a závazných právních předpisů, které vydává 

Zastupitelstvo obce 
4. Navrhuje starostovi, resp. radě obce přijímání potřebných opatření v případě neplnění usnesení, 

vyhlášek a závazných právních předpisů apod. 
5. Kontroluje řádné provedení inventury obecního majetku 
6. Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 
 
O provedené kontrole výbory pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly 
zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.  
 
 
 
Komise Rady obce 
 

Rada obce zřídila jako své iniciativní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají radě 
obce. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě obce.  
 
Komise životního prostředí: 
 
RNDr. Prášková Soňa – předseda 
Krömerová Eva  



 
 

13 
  

Lenka Šomodi (Ing. Radmila Panochová) 
 
Stanovená náplň činnosti: 
1. Dohlíží na veřejnou zeleň, včetně stavu alejí v katastru obce Šilheřovice 
2. Kontroluje dodržování předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí 
3. Kontroluje stav odpadového hospodářství obce a navrhuje systém nakládání s TKO 
4. Zabývá se tzv. černými skládkami 
5. Sleduje a kontroluje stav ochrany půdy, zeleně a vodních toků v katastru obce 
6. Plní další úkoly, kterými jej pověří RO 
 
V průběhu roku byla následující činnost:  

- veřejná zeleň  
: posuzování žádostí občanů o kácení stromů 
: sledování zdravotního stavu veřejné zeleně, alejí 
: návrh na vykácení nebo ořez suchých stromů na obecních pozemcích 
: projekt: „Revitalizace zámeckého parku v Šilheřovicích – rekreačně oddychová část“ 
: projekt: „Regenerace zeleně zámeckého parku v Šilheřovicích“ 

- ochrana ovzduší  
: upozornění na zákaz spalování nevhodných paliv nebo plastů 
: návrh na provedení plynofikace kinosálu 

- ochrana přírody, vodních toků 
: prověření stavu cyklostezek – neuspokojivý stav 
: sledování, zda se nevyskytují černé skládky 

 
Zápis o činnosti komise životního prostředí za rok 2011 
Komise životního prostředí pracovala v roce 2011 ve složení RNDr. Soňa Prášková, jako předsedkyně 
komise a Eva Kromerová a Lenka Šomodi jako členky komise. Po odchodu paní Šomodi na mateřskou 
dovolenou v březnu 2011,  ji v komisi nahradila Ing. Radmila Panochová. 
V roce 2011 se komise sešla celkem 6x (25.1., 1.3.,17.3.,24.3.,30.3. a 2.12.). Na svých jednáních řešila 
komise žádosti o povolení kácení dřevin a to dřevin rostoucích na pozemcích právnických i fyzických osob 
(jednalo se např. o žádosti obce Šilheřovice, paní Gabrily Dvořákové, Radka Konečného, Petra Práška a 
Huberta Hrušky). Dále komise prošetřovala stav situaci ohledně kácení stromů v šilheřovickém parku. 
 Jednotlivé žádosti a podněty byly vždy důsledně posouzeny a prošetřeny na místě samém. Ne vždy bylo 
doporučeno kácení dřevin povolit. Vždy komise zohledňovala zejména stav dřevin a důvody požadovaného 
kácení. Stanovisko komise bylo vždy bráno jako doporučující pro vydání příslušného o správního 
rozhodnutí. Termíny jednání komise byly voleny tak, aby se všichni členové těchto jednání mohli 
v maximální míře zúčastnit. Celá komise přistupovala ke své práci velmi odpovědně a všechny podněty 
řešila operativně a v době co nejkratší. 
 
 
 
Komise kulturní a sociální:   
 
Gebauerová Jana – předseda 
Mgr. Kuchař Jan  
Mgr. Žvaka Zdeněk 
Čecháčková Iveta  
Pecháčková Lenka 
 
 
V průběhu roku byla následující činnost: 
- Obecní ples 
- Schůzka česko-polské spolupráce v Krzyzanowicích – plán práce 
- Den pro ženy 
- Přednáška p. Vehovského na téma „Cesta po Austrálii“ 
- Přednáška MUDr. Friedrichové na téma „Rodina staromódní nebo progresivní“ 
- Vítání občánků 



 
 

14 
  

- Mezinárodní fotbalový turnaj základních škol „O pohár starostky obce“ 
- Varhanní koncert u příležitosti Dne matek 
- Stavění máje a pálení čarodějnic 
- Hasičská pouť na Sv. Hostýn 
- Kácení máje 
- Rozloučení s žáky 9. tř. ZŠ 
- Zumba pod širým nebem 
- Pivní slavnosti 
- Oslava 100 let rodáka Karla Sládka – slavnostní mše, gratulace občanů obce 
- Šilheřovický odpust 
- Odpustový chrámový koncert Slezského žesťového kvarteta 
- Vítání prvňáčků 
- Mezinárodní den válečných veteránů – položení kytice k pomníku na hřbitově 
- Krmášová rock-zábava 
- Setkání s jubilanty 
- Zpívání u stromečku 
 
V průběhu roku proběhla 2x humanitární sbírka – sběr šatstva, hraček a knih. 
 
Sportovní referent:  
 
Janoš Radim 
 
    
Poradce IT: 
 
Ing. Smolka Pavel 
 
 
Komise povodňová 
 
Ing. Thomasová Jarmila 
Mgr. Kaňa Radek 
Mgr. Janoschová Ludmila 
Ing. Stanislav Lipinský 
Mgr. Prášek Petr 
Kolaska Verner 
Maloň František 
Michálek Lubomír 
 
Pro činnost této komise je zpracován Povodňový plán. Dále se řídí zákonem č. 138/1973 Sb. o vodách,        
č. 130/1971 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství a nařízením vlády č. 25/1975 Sb. o ochraně před 
povodněmi. 
 
 
 

F.        ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OBCE 
 
 
Seznam členů zásahové jednotky požární ochrany  k 31. 12. 2011 
 
Michálek Lubomír 
Bašista Michael 
Rumpa Roman 
Bartusek Lukáš 
Matuška Karel 
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Nováček Petr 
Hofrichter Radek 
Hruška Petr 
Janoš Radek 
Panocha Petr 
Lasák Radek 
Machala Tomáš 
Hudeček Martin 
Sliška Filip 
Sliška Lukáš 
Sliška Jakub 
Žoffaj Lukáš 
 

V současné době disponuje sbor zásahovým vozidlem TATRA 148 – CAS 32, novým speciálním 
požárním automobilem DA8 Renault Mascot, PS – 12, PS – 8, menším benzínovým čerpadlem, plovoucím 
čerpadlem, benzínovou motorovou pilou, 3 ks dýchacími přístroji SATURN a 2 ks  typu Racal 400, 3 
komplety zásahových obleků včetně přileb a obuvi. Výše jmenovaná technika je provozuschopná, i když ke 
svému stáří opotřebovaná. 
 

Členové zásahové jednotky absolvovali během roku cyklická školení, školení na obsluhu motorové 
benzínové pily, zdravotní prohlídky, řidiči absolvovali přeškolení řidičů požárních vozidel.  
      
 

G.        MAJETEK OBCE 
 
 
 
Budovy, stavby 159 857 468,11 

Nehmotný majetek        386 977,61 

Samostatné movité věci     4 198 500,08 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek     2 060 019,96  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 46 800,00 

Finanční investice – akcie          30 000,00 

Pozemky     6 286 366,50 

Zásoby        108 995,90 

Pohledávky 1 100,00 

Zůstatek běžného účtu     654 545,36 

Zůstatek FRB     755 374,17 

Krátkodobé závazky        72 386,00 

Přijaté návratné finanční výpomoci - FRB     0,00 

Bankovní dlouhodobé úvěry     2 200 000,00 

Celkový majetkový fond 176 658 533,69 
 
Opravy a údržba obecních domů a komunikací 
 

Oprava bytových a nebytových domů     261 904,00 

Opravy komunikace     302 016,00 

Opravy chodníků 23 226,00 
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Investice 
 

Rekonstrukce cyklostezek    96 168,00 

Sportovně rekreační areál Baumšula 8 229 566,69 

 
Projektová dokumentace 
 

Projektová dokumentace kanalizace ul. Kostelní 108 000,00 

Projektová dokumentace splašková kanalizace ul. U Obory      27 360,00 

 
 
Hřbitov 
Hřbitov je majetkem Římskokatolické církve. Obec má hřbitov ve výpůjčce a zajišťuje jeho správu. 
 
Náklady na provoz hřbitova 2011 
Komunální odpad                                                                                                              24 290,00 

             

- není zvlášť vyčíslena spotřeba vody 
 
 
Pronájmy obecního majetku 
 
Pronájem nebytových prostor: 
• Prodloužení nájmu p. Pavel Salinger  do 31.12.2012 
• Smlouva o nájmu p. Valdemar Kupka do 31.12.2017 
• Smlouva o nájmu p. Karla Smolková do 31.03.2016 
• Prodloužení nájmu MUDr. Františka Martinásková do 31.12.2012 
• Smlouva o nájmu pozemku p. Zuzana Wasserbauerová do 01.03.2016 
 
 
Pronájem bytových prostor: 
• Smlouva o nájmu bytu p. Jaroslav Vraník do 31.12.2012 
• Prodloužení nájmu bytu p. Jiřina Pučalíková do 31.12.2012 
• Prodloužení nájmu bytu p. Jan Machala do 31.12.2012 
 
 
Budovy v majetku obce k 31. 12. 2011 
 
- Budova základní školy ul. Kostelní 230 
- Budova základní a mateřské školy ul. Střední 29   
- Budova tělocvičny ul. Střední 29 
- Hasičská zbrojnice a obecní úřad ul. Střední 305 
- Kinosál a bytový dům ul. Střední 210 
- Bytový dům + zdrav. středisko ul. Střední 18 
- Dům služeb + knihovna ul. Střední 19 
- Bytový dům + dětská ordinace ul. Střední 21 
- Bytový dům + pošta ul. Střední 117 
- Budova „Objekt u školky“ ul. Střední 408 
- Bytový dům  ul. Dolní 142 
- Bytový dům  ul. Dolní 162 
- Restaurace „Rudolf II“  ul. Dolní 5 
- Budova ČOV                                                 ul. Dolní 418 
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Tělocvična 
 
Provozní doba:      8.00 – 22.00 hod. /pondělí – neděle/  

    (hotelová škola využívala tělocvičnu od 7.30 hod.) 
 
Základní sazby:    zimní provoz od 1. 10. do 30. 4. – 300,- Kč/hod. 
       letní provoz od 1. 5. do 30. 9. – 250,- Kč/hod. 
  
Správci tělocvičny: Teodor Kučatý 

Erich Janoš  
 
 Využití tělocvičny  
 
Základní škola využila tělocvičnu – 17 hodin týdně 1. pol. 2011 (období leden – červen) a 16 hodin týdně 
2. pol. 2011 (období září – prosinec) 
 

Hotelová škola využila tělocvičnu – 18 hodin týdně 1. pol. 2011 (období leden – duben) a 14 hodin týdně 
2. pol. 2011 (období říjen – prosinec) 
 

Základní škola a hotelová škola využívají tělocvičnu cca do 16 – 17 hodin v pracovní dny. 
 
Veřejnost využila tělocvičnu 696 hodin za rok 2011, tj.  ∅ 13,5 hodin týdně 
 

a to v zimním období /říjen – duben/ ∅ 22,5 hodin týdně   

a v letním období /květen – září/ ∅ 4 hodin týdně 
 
Za rok 2011 byla tělocvična veřejnosti využita nejvíce 32,5 hodin za týden a nejméně 1 hodinu za týden. 
 
 
 

H.         PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCE 
 
 
Základní a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace 
 
 

Výtah z výroční zprávy základní školy – školní rok 2010/2011 

 
 

Údaje o pracovnících školy 

Mgr. Silvie Žvaková         ředitelka školy  

Mgr. Ludmila 
Hlaváčková 

    zástupce ředitelky školy  

Mgr. Martina 
Veřmiřovská 

          výchovná poradkyně, 
ICT koordinátor 

 

Mgr. Jindřiška Mertová         učitelka  

Mgr. Ivanka Lukavcová         učitelka  

Mgr. Pavla Kačmářová         učitelka  

Mgr. Eva Lamschová         učitelka  

Ing. Jarmila 
Obermanová 

             učitelka  

Mgr. Mariána Válová         učitelka  
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Mgr. Teresa 
Fucimanová 

        učitelka  

Mgr. Zdeňka Veselá         učitelka  

Mgr. Pavlína 
Řehánková                   

       učitelka  

Iveta Koperová         Vychovatelka školní družiny  

Andrea Klapcová  asistentka pedagoga  

Zuzana Demková         školnice  

Terezie Reichlová         uklízečka  

 
 
Vzdělávací program školy 
 
 Výuka v základní škole probíhala ve školním roce 2010/ 2011 podle vzdělávacího programu 
Základní škola schváleného MŠMT ČR pod číslem jednacím 16 847/ 96 – 2 s platností od 1. září 1996 
včetně úprav a dodatků schválených MŠMT ČR pod číslem jednacím 25 018/ 98 – 22  s platností od 1. září 
1998 a to ve třídách V. 
 
Ve školním roce 2010/ 2011 bylo integrováno v ZŠ  8 žáků.  
Jeden byl vzděláván podle osnov Zvláštní školy  č. j. 22 980/ 97 – 22 s platností od 1. září 1997 (1 žák v 5. 
ročníku – integrován ve IV.. tř.). 
Jedna žákyně byla vzdělávána podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro žáky s 
lehkým mentálním postižením – příloha č. 2 k ŠVP Škola pro každého. 
 
Tři žáci integrováni s vývojovou poruchou učení (2.,3. a 6. ročník), dva žáci s poruchou chování (5. a 7. 
ročník) a jeden žák integrován ve 4. ročníku (autismus). 
 
Počty žáků – září 2009 
 
 

Třída Počet žáků Z toho chlapci Z toho dívky 

I. 22 12 10 

II. 16 9 7 

III. 11 3 8 

IV. 15 10 5 

V. 13 4 9 

1. stupeň 77 38 39 

VI. 15 10 5 

VII. 15 11 4 

VIII. 18 8 10 

IX. 12 5 7 
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2. stupeň 60 34 26 

Celkem 137 72 65 

 
 
 
Charakteristika školy 
 
 Základní škola Šilheřovice je vesnickou základní školou. Výuka je zajišťována ve dvou školních 
budovách. Hlavní budova, ve které je umístěno ředitelství školy, třídy 2. stupně a učebna výuky výtvarného 
oboru ZUŠ, se nachází v klidné okrajové části obce.  
 
Budova je obklopena travnatými plochami, které jsou osázeny  okrasnými keři a stromy a je zde také velké 
travnaté hřiště a hřiště na vybíjenou. Hřiště jsou využívána k výuce tělesné výchovy a také slouží za 
přiznivého počasí k relaxaci žáků o hlavní přestávce. 
 
 Odloučené pracoviště je vzdálené asi 1000 metrů a nachází se v centru obce u rušné komunikace. Na 
odloučeném pracovišti jsou umístěny třídy 1. stupně, školní družina, mateřská škola a výdejna stravy 
mateřské školy.  
 
U budovy je školní hřiště, které je využíváno k výuce tělesné výchovy a ke hrám dětí školní družiny. Školní 
budova 1. stupně je spojena s tělocvinou, která byla nově otevřena v únoru 2007. V ní probíhá výuka tělesné 
výchovy žáků školy a také se uskutečňují sportovní soutěže a turnaje žáků .  
 
Pravidelně využívají  tělocvičnu žáci, kteří se zapojili do činnosti kroužku rytmiky a sportovních her. 
 
Školská rada 
 
 Školská rada je šestičlenná a pracovala ve složení : 
 
paní Bohumila Turoňová – za rodiče, předsedkyně školské rady, 
členové : pan Pavel Kolaska, Mgr Radek Kaňa  za Zastupitelstvo obce Šilheřovice, pan Martin Thomas za 
rodiče ZŠ, Mgr. Mariána Válová a Ing. Jarmila Obermanová za pedagogy ZŠ. 
 
Školní družina 
 
 Školní družinu navštěvovalo 25 dětí s pravidelnou docházkou. ŠD třetím rokem pracuje podle 
Školního vzdělávacího plánu pro ŠD: 

 
„Školní družina pro každého“ 

 
(příloha č. 1 k ŠVP Škola pro každého) 

- 
Tento ŠVP je průběžně plněn. Věkově převažovaly ve ŠD děti 1. a 2. třídy, tomu je přizpůsobeno plněná 
ŠVP. 
 
 

Zájmové kroužky 
 
V tomto školním roce pracovalo v naší škole 14 zájmových útvarů, které vedlo 12 vyučujících. 
 
Na 1. stupni bylo 7 kroužků, které navštěvovalo 106 žáků, na 2. stupni 7 kroužků s 90 dětmi. 
 
Díky obětavosti a ochotě pedagogických pracovnic s dětmi pracovat i ve svém volném čase se práce dařila, 
děti trávily volný čas smysluplně a volnočasové aktivity v kroužcích rozvíjely u dětí smysl pro kolektiv, 
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kamarádství, motorickou obratnost, soutěživost, návyk relaxace tvořivou činností, učily se prohrávat i 
vítězit. 
  
1)          Seminář z matematiky                                       Mgr. Teresa Fucimanová 
2)          Sportovní hry                                                     Mgr. Ludmila Hlaváčková 
3)          Rytmika                                                             Mgr. Pavla Kačmářová 
4)          Taneční kroužek                                                vych. ŠD Iveta Koperová 
5)          Kroužek VŠEZNÁLEK                                     vych. ŠD Iveta Koperová 
6)          Keramika                                                            Mgr. Eva Lamschová 
7)          Literárně – dramatický kroužek                         Mgr. Ivanka Lukavcová 
8)          Přírodovědný kroužek                                        Mgr. Jindřiška Mertová 
9)          Seminář z matematiky                                        Ing. Jarmila Obermanová 
10)        Seminář z českého jazyka                                  Mgr. Mariána Válová 
11)        Seminář z matematiky                                       Mgr. Teresa Fucimanová 
12)        Angličtina s interaktivní tabulí                          Mgr. Zdeňka Veselá 
13)        Informatika                                                         Mgr. Martina Vrkočová 
14)        Anglický jazyk v 1. třídě                                    Mgr. Silvie Žvaková 
    
 

 
I.         OBECNÍ KNIHOVNA 

 
 
www.knihovnasilherovice.webk.cz 
e-mail :knihovna.silherovice@seznam.cz 
 
Funkci knihovnice od  r. 2006 vykonává Mgr. Ludmila Janoschová. 
Provozní doba pro veřejnost -  v pondělí od   13.00   –  17.00 hod. 
Registrační poplatek - na rok  pro děti do 15 let 20 Kč, pro seniory nad 70 let zdarma a pro 
ostatní čtenáře 50 Kč. 

Zdárně probíhala spolupráce se Základní školou, např. seznamování s novými knihami, nebo akce 
Čteme dětem  (se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou ).           
Pro akci Čtení pomáhá, byly zakoupeny vhodné knihy pro všechny 3 kategorie soutěže. Žáci 1. třídy byli 
pasování na nové čtenáře. Jednou měsíčně přicházely děti společně ze školní družiny s paní učitelkou. 
Knihovnu navštívily i děti z mateřské školy a některé se již staly malými čtenáři. 

Dobře je zásobena knihovna knihami pro studenty – doporučenou četbou, a to se projevilo i na 
zvýšené návštěvnosti studentů. 

Velmi dobrá byla spolupráce s Okresní knihovnou Petra Bezruče především při výměně 
regionálních putovních souborů knih. V tomto roce bylo vyměněno 333 knih naučného, dětského žánru a 
románů pro dospělé. 

Na webových stránkách knihovny byly zveřejňovány aktuální informace, odkazy na různé 
zajímavé weby pro děti,  dospělé i seniory, adresa on-line katalogu šilheřovické knihovny a jiné zajímavosti.   

Výkaz knihovny za rok 2011 

Celkový počet čtenářů 161 
Počet návštěvníků 1870 
Počet návštěvníků web. stránek 5024 

 
Počet vypůjčených  knih  3133 
Celkový počet knih 3379 
krásná literatura 2226 
naučná literatura  1153 
Počet knih z regionálních souborů                    333 
on-line katalog http://www.okpb.cz/clavius/silherovice/baze.htm 
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J.        SLUŽBY A SPOLKY V OBCI 

 
 
Zdravotnictví – Ordinace praktického lékaře pro děti dorost  
   Ordinace praktického lékaře pro dospělé 
   Stomatologická ordinace  
 
Obchody (potraviny) –  Smíšené zboží p. Steppková      Tempo Opava 

 Smíšené zboží p. Struhalová    Potraviny Na Náměstí, 
            
Restaurace a hotely -  Hospůdka u Fulnečka     Penzion a restaurace Na Náměstí  
                  Penzion a restaurace Stará pekárna                Golf hotel u sv. Jana  
           Restaurace Dolní dvůr      
           Lovecký zámeček 
 
Ostatní služby (podnikatelé) -  Pošta      Statek Šilheřovice s. r. o. 

Pekárna M+K     Autoservis p. Paskuda 
Železářství p. Čecháček   Auto-pneuservis p. Vařecha 
Prodejna oděvů    Pneuservis p. Jung 
Tabák a květiny p. Krömrová   Autoservis p. Rumpa 
Sekáček Pampeliška    Keramika Dori p. Čecháčková 
Stolařství p. Hudeček   Voda, plyn, topení p. Krömer 
Stolařství Krzikalla   TJ Mittal Ostrava 
Askino s. r. o.    Voda, plyn, topení p. Vařecha 
Stolařství Plaček   Zemní práce Fulneček 
Motoservis p. Čajka   ZX Benet CZ s. r. o. 
Lesy ČR     

     
 
Spolky  v obci 
 
- Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice 
- Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice 
- Klub důchodců 
- Unie rodičů při ZŠ 
- Svaz včelařů 
- Sdružení rybářů Šilheřovice 
 
 

K.            SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI OBCEMI – SVAZKY OB CÍ 
 

 
Spolupráce s dalšími obcemi, sdružení obcí 
 
a) Sdružení obcí Hlučínska 
Obec Šilheřovice je od roku 1998 členem „Sdružení obcí Hlučínska“ (SOH), které má 27 stálých členů      
a 4 členy spolupracující (Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka, Malé Hoštice). Členský příspěvek je ve 
výši 25,- Kč/občana. 
 
Hlavní oblasti činnosti: 
       

- podpora kulturních aktivit na Hlučínsku 
- elektronická aukce nákupu energií 
- udělení pamětních medailí za přínos v oblasti hudby, sportu 



 
 
 
 

 
 

- smlouvy o partnerství  
- schůzky se zástupci polských gmin 
- podání žádosti o dotaci na projekt „Na kole bez hranic“ a na projekt „K poznávání regionu“ 
- komunikace s ministerstvy ČR 
- řešení otázky RUD 
- podpora dárcovství krve 
- spolupráce s podnikateli 
- příprava propagačního materiálu o obcích Hlučínska 
- internetová televize, zlepšování internetových stránek SOH 
- podpora turistického ruchu na Hlučínsku 

    
         
b) Svazek obcí mikroregionu Hlučínska 
V roce 2001 schválilo zastupitelstvo obce vstup obce Šilheřovice do „Svazku obcí mikroregionu 
Hlučínska“ (SOMH), který čítá 17 členů. Členský příspěvek v roce 2011 byl ve výši 15,- Kč/občana. 
Svazek byl vytvořen účelově pro přípravu společných projektů. Spolupráce na přípravě projektu 
Cyklostezek na Hlučínsku        a následně požádání o dotaci EU  a z národních fondů. 
V roce 2011 se svazek obcí zabýval možností rozšíření vojenského Areálu čs. opevnění 
v Darkovičkách, možností výstavby informačního centra v Areálu opevnění v případě získání dotace 
z evropských fondů  a  vytvořením naučné stezky podél  linie  bunkrů. Dále zpracováním projektu 
cyklostezek. 
Další činností SOMH je rozvoj  komunitního plánování sociálních služeb v rámci obcí  mikroregionu. 
 

 
c) Euroregion Silesia 
Od roku 2002 je obec členem Sdružení Euroregionu Silesia. Sdružení má 57 členů a 3 přidružené 
organizace.   
Členský příspěvek byl v roce 2011  - 2,- Kč/občan. 
V roce 2011 se uskutečnil sněm Valné hromady  Euroregionu Silesia  - CZ 2x.  
 
Hlavní oblasti činností: 
 

- operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007-2013 
- příprava Euroregionu Silesia na období od roku 2014 - 2020 

 
 
d) Místní akční skupina (MAS) Hlučínsko 
Obec je od roku 2006 členem MAS Hlučínsko toto sdružení se zabývá rozvojovou strategií regionu             
a uskutečněním opatření navržených ve strategii. MAS sdružuje 29 obcí regionu Hlučínska. 
 

Hlavní oblasti činnosti MAS: 
- strategický plán rozvoje MAS Hlučínsko 
- zpracování žádostí o dotaci z titulu LEADER+ 
- hospodářský růst regionu, podpora malých výroben a služeb 
- podpora místního zemědělství a rozvoj lesnictví 
- podpora cestovního ruchu, kulturní dědictví regionu 
- rozvoj venkovského prostředí regionu, zlepšování kvality života ve venkovských oblastech 
- rozvoj moderní občanské společnosti 
- LEADER - mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova 
 
 
e) Svaz měst a obcí České republiky ( členství od měsíce  ledna 2008) 
 
Spolupráce, kontakty s obcemi, mezinárodní spolupráce: 
 

Gmina Krzyzanowice – Polsko  
Vzájemná spolupráce trvá již od roku 1992, oficiální smlouva o spolupráci byla podepsána 23. 5. 1998. 



 
 
 
 

 
 

Dle schváleného harmonogramu probíhaly celoročně kulturní a  sportovní  akce, za účasti starostů a 
také občanů obcí. 
 
 Spolupráce s úřady  
 

Spolupráce s Městským úřadem Hlučín – pověřený úřad 
Po zániku Okresních úřadu přešla řada pravomocí na tzv. pověřené úřady, naše obec patří 
k pověřenému úřadu Hlučín.  
Spolupráce s tímto úřadem, který teprve od 1. 1. 2003 vznikl, byla více než dobrá. 
 

 
Nejčastější spolupráce byla s odbory: 
- stavebního a územního rozvoje      - tvorba nového územního plánu 
- školství                                                     - organizace ZŠ 
- životního prostředí      - potok, ČOV, odpadové hospodářství 
- přestupková komise                   - na základě Veřejnoprávní smlouvy převzal MěÚ  
                                                                            Hlučín řešení přestupků 
- odbor správní a správních agend                   - evidence obyvatel 
- odbor dopravy  a silničního hospodářství      -  projekty, dopravní značení, místní komunikace,   
                                                                        
  
Velmi dobrá byla i spolupráce starostů obcí spadajících pod pověřený úřad, v průběhu roku se 
uskutečnilo několik porad starostů se zaměřením na povodňovou ochranu, krizové řízení, financování 
školství. 
 
Spolupráce s Obecním úřadem Ludgeřovice 
       -  Stavební úřad - projekty 
       -  Matrika – evidence obyvatel 
 
Spolupráce s Krajským úřadem v Ostravě 
Spolupráce s Krajským úřadem v Ostravě byla dobrá, kraj pravidelně a včas upozorňoval obce na 
změny vyhlášek, zákonů, pořádal vzdělávací akce pro zaměstnance i starosty obcí.  
 
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadě s odbory:  
             - kancelář hejtmana kraje                 - podpora zásahové jednotky hasičů 
             - Školství,mládeže a sportu               - financování škol 
        - Regionálního rozvoje   - program obnovy venkova, dotace 
                   - strukturální fondy EU 
         - Finanční a majetkoprávní   - oddělení účetnictví a výkaznictví, účtová osnova 
          - Životní prostředí                 - oddělení ochrany přírody, hodnocení vlivu na životní  
                                                                         prostředí, poplatkové hlášení o odpadní vodě 
          - Dopravy a silničního hospodářství  -  komunikace, dotace 

 
 

L.        SPOLUPRÁCE PŘÍHRANI ČNÍCH OBCÍ 
 
 
Obec Šilheřovice spolupracuje s obcemi Hať, Píšť a Krzyzanowice. 
 
Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí česko – polské spolupráce 
 

p. č. Název akce  Termín Organizátor 
1. Novoroční koncert v kostele Sv. Matouše 2. 1. 2011 Hať 
2. Den Žen 19. 3. 2011 Šilheřovice 
3. Filatelistická vernisáž při příležitosti 90. výročí referenda 

v Horním Slezsku 
20. 3. 2011 Píšť 



 
 
 
 

 
 

4. Mezinárodní velikonoční šachový turnaj  24. 4. 2011 Píšť 
5 Velikonoční koňské procesí v Bieńkowicach 25. 4. 2011 Krzyzanowice 
6. Mezinárodní školní fotbalový turnaj 29. 4. 2011 Šilheřovice 
7. Setkání hasičů u příležitosti slavnosti 100 let založení Sboru 

dobrovolných hasičů ke cti Sv. Floriána 
7. 5. 2011 Píšť 

8. Koncert vážné hudby u příležitosti Dne matek 8. 5. 2011 Šilheřovice 
9. Mezinárodní přehled dramatické tvorby mateřských škol pod 

záštitou starosty ratibořského okresu v Twórkowě 
12. 5. 2011 Krzyzanowice 

10. Hasičská soutěž mládeže CTIF 15. 5. 2011 Krzyzanowice 
11. Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských a ženských 

družstev 
20. 5. 2011 Píšť 

12. Koncert „Hudba nezná hranice“ 25. 5. 2011 Hať 
13. Mezinárodní sportovní soutěž mateřských škol – olympiáda MŠ 26. 5. 2011 Šilheřovice 
14. Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena 

v kostele Sv. Anny v Krzyzanowicích a uliční slavnost na 
„Spojce“ 

28. 5. 2011 Krzyzanowice 

15. IX. výročí ustanovení poutního místa v Píšťi – křížová cesta a 
Lurdská jeskyně 

5. 6. 2011 Píšť 

16. V. noční hasičská soutěž v Boleslawi 11. 6. 2011 Krzyzanowice 
17. Mezinárodní denní hasičská soutěž o pohár starosty obce Píšť  Píšť 
18. Mezinárodní sportovní olympiáda základních škol 17. 6. 2011 Píšť 
19. Projekt pod názvem „Kalejdoskop umění v pohraničí“ koncert 

v ruinách zámku v Twórkowě, v rámci projektu v měsících 
dubnu až červnu budou probíhat cirkusové, taneční, řezbářské a 
ohňové dílny. (Realizace je závislá na získání prostředků 
z Euroregionu) 

12. 6. 2011 Krzyzanowice 

20. XIII. mezinárodní soutěž mladých hasičů „ O pohár starosty 
obce Hať“ 

25. 6. 2011 Hať 

21. XII. turnaj v kopané žáků „O pohár starosty obce Hať“ 25. 6. 2011 Hať 
22. Odpust v Hati ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 3. 7. 2011 Hať 
23. Pivní slavnost a jarmark lidových řemesel 9. 7. 2011 Šilheřovice 
24. Turnaj v minigolfu 14. 7. 2011 Píšť 
25. Oslavy 110. výroční sboru dobrovolných hasičů v Hati 30. 7. 2011 Hať 
26. Odpust – odpustový koncert chrámové hudby v poutní svatyni 

v Píšti 
6. 8. 2011 Píšť 

27. Odpustfest 2011, pouťová zábava před Obecním úřadem v Píšti 5. – 8. 8. 2011 Píšť 
28. Kolotoče a tradiční ohňostroj v Píšti 6. 8. 2011 Píšť 
29. Tradiční odpust v Píšti, dvě mše svaté a odpolední koncert 

chrámové hudby 
7. 8. 2011 Píšť 

30. Odpust v Šilheřovicích 14. 8. 2011 Šilheřovice 
31. Obecní dožínky v Chalupkach 4. 9. 2011 Krzyzanowice 
32. Krmáš v Hati (výstava chovatelů zvířat a zahrádkářů) 25. 9. 2011 Hať 
33. Společenský večer příhraničních obcí na šilheřovickém zámku 22. 10. 2011 Šilheřovice 
34. Mezinárodní festival dětských folkových souborů  6. 11. 2011 Šilheřovice 
35. Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 18. 12. 2011 Šilheřovice 
36. Vánoční výstava  18. 12. 2011 Hať 
37. Sváteční koncert chrámové hudby v kostele v Píšti Přelom roku 

2011/2012 
Píšť 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

M.          ZPRÁVA POLICIE ČR 
 
 
Obvodní oddělení Hlučín o stavu veřejného pořádku na katastru obce Šilheřovice za rok 2011. 
 
     Na katastru obce Šilheřovice bylo prověřování celkem 48 trestných činů a evidováno 204 přestupků. U 
jedenácti trestných činů se podařilo zjistit jejich pachatele. Největší podíl tvoří majetkové trestné činy, a to 
zejména případy prostých krádeží a případy krádeží vloupáním jak do rodinných domů tak i vozidel, 
obchodů a restaurací. 
     V oblasti přestupků bylo evidováno celkem 204 skutků, kdy se jednalo zejména o přestupky na úseku 
dopravy, proti občanskému soužití a proti majetku. 
     Obec Šilheřovice se podílí 5,78 % nápadu trestných činů v rámci celého služebního obvodu OO PČR 
Hlučín. Za tento rok došlo ke zvýšení počtu protiprávních jednání nejen na teritoriu naší obce, ale celého 
regionu Hlučínska.  
 
 
 
 

A.          N.        ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 
 

 
 
 

A. OBECNÉ ÚDAJE 
 
 
     Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným 
celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede podvojné 
účetnictví v souladu s Opatřením Ministerstva financí ČR, kterým se stanoví účtová osnova a postupy 
účtování pro územní samosprávné celky. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění 
podle platné rozpočtové skladby. 
 
     Obec Šilheřovice zabezpečuje všechny úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti – 
má charakter neziskové organizace. Nevyužívá tedy ve svém účetnictví vedlejší hospodářskou činnost. 
 
     Rozpočet obce Šilheřovice na rok 2011 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2010  
jako vyrovnaný po zapojení zůstatku běžného účtu k 31.12.2010 ve výši 1 885 090,00 Kč.  Výše příjmů a 
výdajů byla rozpočtována ve výši 21 313 717,- Kč. 
 
     Dne 18. 04. 2011 Rada obce schválila rozpočtové úpravy č. 1, kde byly pouze přesunuty finanční 
prostředky mezi položkami dle důležitosti financování.   
 
     Dne 13. 06. 2011 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové úpravy č. 2, kde příjmy i výdaje byly 
navýšeny o 3 856 488,26 Kč. V oblasti příjmů byly do rozpočtu zavedeny finanční prostředky z dotace na 
Sportovně-rekreační areál získané z dotace ROP a prostředky z dotace na územní plán Šilheřovic, tyto 
prostředky byly současně zavedeny na položky výdajové Sportovně-rekreačního areálu Baumšula a 
územního plánu obce. 
 
 
     Dne 12. 09. 2011 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové úpravy č. 3, kde příjmy i výdaje byly 
navýšeny o 3 721 502,00,- Kč. V oblasti příjmů byly do rozpočtu zavedeny daňové příjmy, příjmy 
z bytového i nebytového hospodářství. Do výdajové části rozpočtu byly navýšeny následující položky: 
oprava potoka, veřejně prospěšné práce, komunální služby,  nákup služeb, výdaje spojené s činností JSDH,  



 
 
 
 

 
 

konzultační.   
 
     Dne 10. 11. 2011 Rada obce schválila rozpočtové úpravy č. 4, kde byly pouze přesunuty finanční 
prostředky mezi položkami dle důležitosti financování v oblasti vodohospodářství, údržby a obecního 
úřadu. 
 
Dne 19. 12. 2011 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové úpravy č. 5, kde příjmy i výdaje byly navýšeny 
o 570 936,16 Kč, což bylo způsobeno navýšením daňových příjmů, příjmů z poskytování služeb a výrobků 
(EKO-KOM), vodné a stočné. Výdaje byly navýšeny zejména v oblasti místních komunikací, vodného, 
pohřebnictví, kultury, údržby, svozu odpadu a  DPH obce. 
  
 
     Po všech těchto úpravách Obec Šilheřovice hospodařila s rozpočtem 26 120 771,10 Kč. 
 
Přezkoumání hospodaření roku 2011 provedl auditor Ing. Jiří Turoň – zapsaný v Seznamu Komory 
auditorů ČR, osvědčení č. 1907 na základě uzavřené smlouvy. Audit proběhl dne 15. 03. 2012.   
Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků. Na základě 
provedeného přezkoumání bylo zjištěno, že přezkoumávané hospodaření Obce Šilheřovice je ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených ve Zprávě 
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.   
 
 

B. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJM Ů A VÝDAJŮ ZA ROK 2011 (údaje jsou v tis. Kč) 
 
 
         
 Schválený 

rozpočet 
Rozpočtová 
opatření 
 

Upravený  
rozpočet 
 

Plnění k 31.12.2011 % plnění 
k upravenému 
rozpočtu 

Třída l  
Daňové příjmy 

   
   12 341 

 
15 

 
  12 356 

 
          12 675 

 
102,58 

       
Třída 2 
Nedaňové příjmy 

 
5 143 

 

 
      -43 

 
5 186 

 
5 319 

 
102,56 

Třída 3 
Kapitálové příjmy 

 
 

 
       

 
       
 

 
                

 
      

Třída 4 
Přijaté dotace 

 
579 

 

 
8 139 079  

 
8 139 658 

 
              8 157 899 

 
100,22 

 
Příjmy celkem 

  
18 063 

 
8 139 051  

 
8 157 200 

 
           8 175 893 

 

 
100,23 

Třída 5 
Běžné výdaje 

 
17 696 

 

 
   -98 

 
17 598 

 
16 713           

 
94,97 

Třída 6 
Kapitálové výdaje 

 
1 418 

 

 
7 105 

 
     8 523 

 
8 469 

 
99,37 

 
Výdaje celkem 
 

 
19 114 

    
 7 007 

 
26 121 

 
25 182 

 
96,41 

 
Saldo:P-V 
 

 
   -1 051        

 
8 132 044  

 
   8 131 079 

 
8 150 711 

 
- 

 
Přijaté úvěry 
a půjčky 

 
      - 

 
       - 

 
      - 

 
              -                            
 

 
- 

 
Splátky úvěrů 
 

 
 -2.200 

 
       -  

 
-2.200 

 
         -2.200 

 
100,00 

       



 
 
 
 

 
 

Prostředky 
minulých let 

3 250        -                    2 639    -611       

 
Financování 
Celkem 
 

 
 

   1 050 

 
 
      -    

 
     

     439 

 
 

2 811  

 
 
       - 

 
 
 
     Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů                     
a výdajů). 
     
 

C. OKRUH ZÁKLADNÍHO B ĚŽNÉHO ÚČTU 
 

 
 
Text 
 

 
Plnění v Kč 

 
Příjmy obce k 31.12.2011 (po konsolidaci) 
 

 
26 152 537,09 

 
Zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2010 (+) 
 

 
2 638 942,12 

 
C e l k e m 
 

 
28 791 479,21 

 
Změna stavu účtu fondu rozvoje bydlení (+) 
 

 
-1 521 

 
C e l k e m 
 

 
28 791 479,21 

 
Běžné výdaje (po konsolidaci) (-) 
 

 
-16 712 964,99 

 
C e l k e m 
 

 
12 078 514,22 

 
Kapitálové výdaje (-) 
 

 
 -8 468 594,69 

 
C e l k e m 
 

 
3 609 919,53 

 
Úvěr (+,  -) 
 

 
-2 200 000,00 

 
C e l k e m   s t a v    z á k l a d n í h o   b ě ž n é h o   ú č t u   k   31.12.2011 
 

 
1 409 919,53 

 
 

D. OKRUH ÚČTU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 
 
 
 
Text 
 

 
Plnění v Kč 



 
 
 
 

 
 

 
Stav účtu Fondu rozvoje bydlení  ke dni 31.12.2010 
 

 
753 853,17 

 
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení občanům (-) 
 

  
         0,00 

 
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení obci  (-) 
 

 
         0,00 

 
Splátka jistiny z půjčky občané (+) 
 

 
0,00 

 
 
Splátka úroku z půjčky občané (+) 
 

 
   0,00 

 
Splátka jistiny  z půjčky obec (+) 
 

 
0,00 

 
Splátka úroku z půjčky obec (+) 
 

 
 0,00 

 
Úroky za vedení účtu (+) 
 

 
 1 521,00 

 
Poplatek za vedení účtu (-) 
 

 
    774,00 

 
Vratka FRB (-) 
 

 
0,00 

 
Stav účtu Fondu rozvoje bydlení ke dni 31.12.2011 
 

 
755 374,17  

 
 
 

E. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCE 
 
     Na základě Zřizovací listiny č.j. 14/3.7.2002 s účinností od 01.01.2003 je Základní škola                        
a mateřská škola Šilheřovice příspěvkovou organizací Obce Šilheřovice. Součástí této příspěvkové 
organizace je také školní družina a školní jídelna – výdejny stravy. 
     Příspěvková organizace hospodaří s nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele na základě smlouvy 
o výpůjčce a dále hospodaří s majetkem, který jí byl předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému 
využití ke dni jejího vzniku, dále s majetkem, který od té doby nabyla a který dále svou činností nabude. 
 
 

a) Finanční a peněžní fondy příspěvkové organizace a hospodářský výsledek v tis. Kč 
k 31.12.2011 

 
 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Fond odměn 
                     18,074 31,628                 0     1,882 
 
   

b) Vývoj hospodářského výsledku příspěvkové organizace v Kč k 31. 12. 2011 – hlavní činnost 
 
 
N á k l a d y V ý n o s y Hospodářský výsledek 
10 576,837 10 576,837 0 



 
 
 
 

 
 

 
 
        

F. VYÚČTOVÁNÍ FINAN ČNÍCH VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPO ČTU A OSTATNÍM 
ROZPOČTUM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ v Kč, DOTACE ORGANIZACÍM 

 
 
Poskytovatel ÚZ Účel Rozpočet Čerpání % 
MF 
 

 Přímé výdaje na vzdělávání – 
CELKEM, z toho: 

  
7 454 

 
7 454 

 
100 

KÚ MSK 33 353 Neinvestiční dotace – ostatní 
osobní náklady pedagog. 
zaměstnanců 

 
13  

 
13 

 
100 

KÚ MSK 33 353 Neinvestiční dotace – ostatní 
osobní náklady nepedagog. 
zaměstnanců 

 
0 

 
0 

 
0 

KÚ MSK 33 353 Neinvestiční dotace – prostředky na 
platy nepedagog. zaměstnanců 

 
702 

 
702 

 
100 

 
KÚ MSK 

 
33 353 

Neinvestiční dotace – prostředky na 
platy pedagog. zaměstnanců 

 
4 727 

 
4 727 

  

 
100 

 
MF  Příspěvek na školství – 

CELKEM,  
z toho: 

 
7 601 

 
7 601 

 
100 

 
KÚ MSK 

 
33 017 

Neinvestiční dotace – školní 
potřeby 1. ročník ZŠ 

 
18 

 
18 

 
100 

 
KÚ MSK 

 
33 027 

Neinvestiční dotace – posílení 
platové úrovně pedagog. 
zaměstnanců 

 
129 

 
129 

 

 
100 

 
 
  
 
Dotace organizacím 
 
Obec podpořila v roce 2011 činnost některých spolků a organizací následujícími dotacemi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Konec výroční zprávy 

Organizace Kč 
TJ Sokol Šilheřovice 100 000,00 
Svaz včelařů 3 813,00 
Klub důchodců      10 000,00 
Charita Hlučín 16 720,00 
Unie rodičů       20 000,00     
Dotace JSDH 50 000,00 
Dotace – Svaz obcí 72 059,00 
Dotace – Římskokatolická farnost Šilheřovice 100 000,00 
Dotace MŠ Šilheřovice 28 174,00 
Příspěvek PO ZŠ Šilheřovice 2 440 917,00 
Dotace celkem r. 2011 2 841 683,00 


