Šilheřovický zpravodaj
Červenec - Srpen 2014
Dodatek

Oprava opěrné zdi ulice Ovocná

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 8. 2014 č.109/2014
RO schvaluje:
ad 109/2014/2 Záměr odstoupit od podání žádosti v projektu „Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol“, který vyhlásilo Ministerstvo tělovýchovy,
školství a mládeže
ad 109/2014/5 Cenovou nabídku firmy DOR – SPORT s.r.o., 739 36 Bruzovice čp. 247, na
zařízení pro skok vysoký. Celková částka, která se skládá z duralové laťky,
stojanů pro skok vysoký a doskočiště o rozměrech 180x300x40 cm činí
25.516,- Kč včetně DPH
ad 109/2014/12 Znění Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti
přestupků uzavřené mezi Obcí Šilheřovice se sídlem na ulici Střední 305,
747 15 Šilheřovice a Městem Hlučín se sídlem na Mírovém náměstí 24/23,
748 01 Hlučín s dobou trvání od 1.1.2015 do 31.12.2018. Za výkon
předmětu smlouvy poskytne Obec Šilheřovice ze svého rozpočtu Městu
Hlučín příspěvek ve výši 1.800,- Kč za každý projednaný přestupek
ad 109/2014/13 Pro konání „Odpustové zábavy 2014“ výjimku z Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2011, o rušení nočního klidu, a to na dobu od 22:00 hod. dne 16. 8. 2014
do 03:00 hod. dne 17. 8. 2014
RO bere na vědomí:
ad 109/2014/1 Kontrolu usnesení RO 108/2014 ze dne 23. 7. 2014
ad 109/2014/3 Informaci o konečném vyjádření ke kontrole Závěrečné zprávy a Žádosti o
platbu projektu „Vybudování protipovodňového systému na českopolském pohraničí“
ad 109/2014/7 Informaci starostky obce o možnosti odběru použitého oleje z domácností
formou OZO Ostrava
ad 109/2014/11 Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu
Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I.
etapa“
RO neschvaluje:
ad 109/2014/6 Dlouhodobý pronájem pozemku p. č. 393, 392, 390/7 v k. ú. Šilheřovice
z důvodu záměru zastupitelstva obce tyto pozemky nabídnout k prodeji

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 8. 2014 č.110/2014
RO schvaluje:
ad 110/2014/5 Změnu Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace koryta Šilheřovického potoka,
úsek č. 3“, a to čl. X, bodu X/1 a čl. XV, bodu XV/5 s firmou TALPA –
RPF, s.r.o., se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky
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ad 110/2014/7

Text Smlouvy o spolupráci s firmou Eduwork o. s. se sídlem Bedřicha
Václavka 981/9, 700 30 Ostrava – Bělský les v rámci vzdělávacího projektu
pro občany. Občanům se zdarma nabízí semináře na téma základy práce
s počítačem, práce s textem, práce s tabulkami, práce s fotografií, práce
s mobilním telefonem a tabletem, nejužitečnější online služby, hospodaření
domácnosti, jak založit podnikání, jak vytvořit úspěšnou nabídku pro
zákazníka, podmínky ziskovosti podnikání. Obec může vybrat 5 – 6
seminářů s kapacitou 5 – 10 osob. Termíny seminářů jsou říjen 2014 –
květen 2015
ad 110/2014/9 Vektorové grafické zpracování znaku a vlajky naší obce p. Janem
Tejkalem, se sídlem Záblatská 25, 713 00 Ostrava – Heřmanice. Cena
zpracování činí 1.900,- Kč včetně DPH
ad 110/2014/11 Bezplatné zapůjčení zahradních setů v majetku obce Spolku rybářů
Šilheřovice v termínu 6. 9. 2014 za účelem pořádání Rybářských závodů
ad 110/2014/12 Jednorázový finanční dar Domovu Magnolie, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava –
Vítkovice ve výši 10.000,- Kč
ad 110/2014/13 Umístění čističky odpadních vod na pozemku p. č. 618/40 v k. ú.
Šilheřovice s napojením na vsak. Dešťové vody budou likvidovány pomocí
vsaku na vlastním pozemku
RO pověřuje:
ad 110/2014/5

ad 110/2014/7

ad 110/2014/9

Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace koryta
Šilheřovického potoka, úsek č. 3“, a to se změnou čl. X, bodu X/1 a čl. XV,
bodu XV/5 s firmou TALPA – RPF, s.r.o., se sídlem Holvekova 645/36, 718
00 Ostrava – Kunčičky
Starostku obce podpisem Smlouvy o spolupráci s firmou Eduwork o. s. se
sídlem Bedřicha Václavka 981/9, 700 30 Ostrava – Bělský les v rámci
vzdělávacího projektu pro občany. Občanům se zdarma nabízí semináře
na téma základy práce s počítačem, práce s textem, práce s tabulkami,
práce s fotografií, práce s mobilním telefonem a tabletem, nejužitečnější
online služby, hospodaření domácnosti, jak založit podnikání, jak vytvořit
úspěšnou nabídku pro zákazníka, podmínky ziskovosti podnikání. Obec
může vybrat 5 – 6 seminářů s kapacitou 5 – 10 osob. Termíny seminářů
jsou říjen 2014 – květen 2015
Starostku obce objednáním vektorového grafického zpracování znaku a
vlajky naší obce p. Janem Tejkalem, se sídlem Záblatská 25, 713 00
Ostrava – Heřmanice. Cena zpracování činí 1.900,- Kč včetně DPH

RO bere na vědomí:
ad 110/2014/1 Kontrolu usnesení RO 109/2014 ze dne 4. 8. 2014
ad 110/2014/6 Návrh redukce víkendových spojů autobusové linky 910068
ad 110/2014/8 Informaci starostky obce o schůzce se zástupci firmy Ekotoxa, s.r.o., kteří
ji seznámili se současným stavem prací prováděných v rámci Studie
proveditelnosti, kde došlo k podrobnějšímu návrhu opatření ve vybraných
lokalitách
ad 110/2014/10 Nabídku firmy ENERGREEN PROJEKT s.r.o., se sídlem Sladkovského
659/40, 779 00 Olomouc na technologii pro nakládání s bioodpady ZAGO
EcoGreen pro následné kompostování nebo spalování
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Oznámení pro jubilanty obce

Vážení jubilanti,

ve středu 1. října 2014 od 16:00 hodin v sále v 1. patře
restaurace Na náměstí se uskuteční již tradiční „Setkání s jubilanty“.
Žádáme všechny, kteří mají zájem se této akce zúčastnit,
aby se nahlásili na Obecním úřadě v Šilheřovicích.
Pro účast na této akci je třeba splnit následující podmínky:
- dosažení věku 70, 75, 80, 85, 90 a více let v roce 2014
- mít trvalý pobyt v obci Šilheřovice
- nahlásit se do 24. září 2014 na Obecním úřadě v Šilheřovicích

Děkujeme a srdečně zveme
Obecní úřad Šilheřovice

Omlouváme se za špatné vytisknutí jízdního řádu v předchozím zpravodaji,
v příloze přikládáme opravený.
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

dne:

Sbírka se uskuteční :
4.9. 2014
14:00 – 18:00
5.9.2014
9:00 - 13:00

místo:

šatna v kulturním domě v Šilheřovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 739 999 112
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POZVÁNKA
Vážení občané,
Vaše město nebo obec již odebírá levný zemní plyn od Pražské plynárenské, a.s. Pokud
chcete a můžete změnit dodavatele plynu nebo elektřiny, a poskytnete nám tyto údaje,
provedeme Vám na základě výše Vašich ročních odběrů porovnání nákladů s ostatními
dodavateli těchto energií. Chceme předejít různým mýtům, neúplným a často záměrně
a účelově zkresleným informacím.
Porovnání nákladů a ostatní informace Vám na výstavě předáme v tištěné podobě
k posouzení.
Regionální obchodní kancelář Pražské plynárenské v Ostravě se uskuteční v úterý 23. září
2014 v kulturním domě v Hlučíně, ve středu 24. září 2014 na zámku v Kravařích a ve
čtvrtek 25. září 2014 v kulturním domě v Dolním Benešově pro občany Sdružení měst a obcí
Hlučínska výstavu „Zemní plyn Pražské plynárenské, a.s. pro zdravé životní prostředí
občanů Hlučínska“.
Výstava bude probíhat v uvedených dnech a místech vždy od 10. do 17. hod. a je určena
i občanům z Bělé, Bohuslavic, Bolatic, Darkovic, Darkoviček, Hatě, Hněvošic, Hošťálkovic,
Chlebičova, Chuchelné, Kobeřic, Kozmic, Lhotky, Ludgeřovic, Malých Hoštic,
Markvartovic, Petřkovic, Píště, Sudic, Služovic, Šilheřovic, Štěpánkovic, Velkých Hoštic,
Vřesiny a Závady.
Pražská plynárenská, a.s. představí auta na stlačený zemní plyn /CNG/, historii plynofikace
měst a obcí na severní Moravě a Slezsku, novinky společnosti Thermona, tradičního
českého výrobce plynových kotlů, zásobníků a regulací a německé společnosti JUNKERS
Bosch Termotechnika, nejvýznamnějšího světového výrobce, který nabízí veškerý sortiment
tepelné techniky.
Výrobky značky JUNKERS jsou v řadě domácností a firem na Hlučínsku známy více jak 50
let. Na výstavě budou zástupci kominíků, protikorozní ochrany a termovizního měření
úniků tepla.
Pro ty z Vás, kteří se z jakýchkoliv důvodů v uvedených dnech nemůžete zúčastnit naší
výstavy a máte zájem o provedení nabízených kalkulací a porovnání nákladů na energie,
nabízíme služby naší mobilní kanceláře. Zavolejte a objednejte si tuto naši bezplatnou
službu na telefonech č.: 725 452 680 nebo 725 427 258 v době návštěvních hodin. Rádi za
Vámi přijedeme kamkoliv.
Návštěvníci po předložení této pozvánky získají zajímavou cenu z tomboly.

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel.: 595 054 120
Fax: 595 054 129
E-mail: urad@silherovice.cz
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
Web: www.silherovice.cz
Redaktorka: Lenka Šomodi
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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