
 č. 69 

 
Usnesení Rady obce Šilheřovice ze dne 27. 5. 2013 

 
Přítomni: Ing. J. Thomasová,  Mgr. R. Kaňa, Mgr. L. Janoschová, Ing. S. Lipinský  
Omluven: Mgr. P. Prášek 
Zapisovatel:  Ing. J. Thomasová 
 
Program: 
 

1. Kontrola usnesení RO 68/2013 ze dne 15. 5. 2013 
2. Informace o novém územním plánu Šilheřovice 
3. Informace ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Šilheřovice“ 
4. Informace k 1. koordinační schůzce stavby „Kultura, rekreace a sport na česko-polském 

pohraničí“ 
5. Mandátní smlouva na přípravu, realizaci, vyhodnocení a ukončení zadávacího řízení stavby 

„Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ 
6. Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice konaného dne 19. 6. 2013 
7. Výběr nájemce bytu č. 7 v bytovém domě čp. 117 na ulici Střední 
8. Vyjádření Koordinátora ODIS s.r.o. k žádosti o změnu jízdního řádu linky č. 68 
9. Registrace akce v podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury – „13 TI 

Šilheřovice“ 
10. Nabídka opravy závad na bytových domech v majetku obce – fa KORS, s.r.o. 
11. Návrh servisní smlouvy na opravu a údržbu výpočetní a kancelářské techniky, správa sítě LAN 

– firma DRVELOP centrum s.r.o. 
12. Nabídky opravy místních komunikací 
13. Žádost o provoz MŠ v době prázdnin 
14. Nabídková cena opěrné zdi ulice Květinová 
15. Žádost o výjimku z ustanovení č. 3 odst. 1 OZV č. 3/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností – Medardova zábava, Ukončení školního roku stanováním 
16. 12. ročník charitativní akce s názvem „Pomozte postiženým dětem“  
17. Projednání způsobu poskytnutí dotace pro „Staré pány“ 
18. Pohlednice obce 
19. Informace o ukončení stavby „Oprava koryta potoka ulice Horní, Dolní a oprava havárie 

potoka ulice Dolní“ 
20. Fond ohrožených dětí 

 
 
RO schvaluje: 
 
ad 69/2013/5 Znění Mandátní smlouvy se společností PPE.CZ, s. r. o., která pro obec zpracuje 

zadání veřejné zakázky s názvem „Kultura, rekreace a sport na česko-polském 
pohraničí“ ve zjednodušeném podlimitním řízení 

ad 69/2013/7 Pronajmout byt č. 7 v bytovém domě č. p. 117 na ulici Střední manželům 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. D ůvodem je neobývatelný byt v obecním 
bytovém domě č. p. 142 na ulici Dolní, který je rozhodnutím zastupitelstva obce 
určen po vystěhování nájemníků k demolici. 

ad 69/2013/11 Znění návrhu servisní smlouvy č. 13/501 firmy DEVELOP centrum, s. r. o. 
na provádění servisních prací, a to opravu a údržbu výpočetní techniky, kancelářské 
techniky, antivirové kontroly, správu sítě, vzdálenou správu a veškeré servisní práce 
včetně pravidelné prohlídky do 6 hodin za měsíc. Poplatek za výše uvedené činnosti 
činí 1.750,- Kč bez DPH/měsíc. 

ad 69/2013/12 Firmu Eurovia CS, a. s. k provedení opravy místních komunikací ulice Kostelní, 
Sokolská, Na Stráni a Paseky – autobusová zastávka. Nabídková cena činí 95.600,- 
Kč 

ad 69/2013/15 Unii rodičů při ZŠ Šilheřovice výjimku z ustanovení č. 3 odst. 1 OZV č. 3/2011, 
o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností, a to ve dnech 8. – 9. 6. 2013 
a ve dnech 21. – 23. 6. 2013 



ad 69/2013/17 Poskytnutí dotace pro „Staré pány“ formou úhrady faktury vystavené TJ Sokol 
Šilheřovice za spotřebu elektřiny a vody v areálu hřiště 

ad 69/2013/18 Nabídku p. Pavla Kocura na pořízení 1000 ks fotografií obce (5 x 200 ks) za cenu 
4.246,- Kč 

 
RO pověřuje: 
 
ad 69/2013/2 Starostku obce předložit na 16. jednání ZO dne 19. 6. 2013 návrh rozhodnutí 

o dalším postupu pořizování územního plánu 
ad 69/2013/5 Starostku obce podpisem Mandátní smlouvy se společností PPE.CZ, s. r. o., která 

pro obec zpracuje zadání veřejné zakázky s názvem „Kultura, rekreace a sport 
na česko-polském pohraničí“ ve zjednodušeném podlimitním řízení 

ad 69/2013/9 Starostku obce zařazením bodu o schválení přijetí dotace v podprogramu Podpora 
výstavby infrastruktury (2013) na akci s názvem 13 TI Šilheřovice – komunikace 
U Obory do programu jednání zastupitelstva obce dne 19. 6. 2013 

ad 69/2013/11 Starostku obce podpisem servisní smlouvy č. 13/501 firmy DEVELOP centrum, 
s. r. o. na provádění servisních prací, a to opravu a údržbu výpočetní techniky, 
kancelářské techniky, antivirové kontroly, správu sítě, vzdálenou správu a veškeré 
servisní práce včetně pravidelné prohlídky do 6 hodin za měsíc. Poplatek za výše 
uvedené činnosti činí 1.750,- Kč bez DPH/měsíc 

ad 69/2013/12 Starostku obce k podpisu smlouvy o provedení oprav místních komunikací ulice 
Kostelní, Sokolská, Na Stráni a Paseky – autobusová zastávka s firmou Eurovia CS, 
a. s. Nabídková cena činí 95.600,- Kč. 

ad 69/2013/13 Starostku obce informovat žadatelku o provozu mateřské školy v období letních 
prázdnin a o možnosti umístit své děti v tomto období v okolních mateřských 
školách, kde je zajištěn provoz 

 
RO bere na vědomí: 
 
ad 69/2013/1 Kontrolu usnesení RO 68/2013 ze dne 15. 5. 2013 
ad 69/2013/2 Informaci starostky obce o stavu a dalším postupu zpracování nového územního 

plánu 
ad 69/2013/3 Informaci o zjištění přesné délky trasy stavby „Prodlužení splaškové kanalizace 

v obci Šilheřovice“, která je oproti projektu delší o 12 m. Chyba byla způsobena 
geodetem, který zpracovával podklady pro projektantku stavby Ing. Renatu 
Kalusovou. 

ad 69/2013/4 Informaci starostky obce k průběhu 1. koordinační schůzky stavby „Kultura, 
rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ 

ad 69/2013/6 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 19. 6. 2013 
ad 69/2013/8 Vyjádření Koordinátora ODIS, s. r. o. k žádosti obce o změnu jízdního řádu linky 

68 na základě žádosti občanů 
ad 69/2013/9 Informaci o doručení Registrace akce v podprogramu Podpora výstavby 

infrastruktury (2013) na akci s názvem 13 TI Šilheřovice – komunikace U Obory 
ad 69/2013/19 Informace starostky obce o ukončení stavby „Oprava koryta potoka ulice Horní, 

Dolní a oprava havárie potoka ulice Dolní“ 
 
RO doporučuje: 
 
ad 69/2013/6 Zastupitelstvu obce schválit navržený program zasedání zastupitelstva obce, které 

se bude konat dne 19. 6. 2013 
ad 69/2013/9 Schválit zastupitelstvu obce přijetí dotace v podprogramu Podpora výstavby 

infrastruktury (2013) na akci s názvem 13 TI Šilheřovice – komunikace U Obory 
 
 



RO neschvaluje: 
 
ad 69/2013/8 Prodloužení a opoždění spoje č. 6 na 5:12 hodin ze zastávky Šilheřovice, Ricka 

(stávající odjezd 5:12 hodin z Markvartovic). Toto prodloužení spoje by pro obec 
znamenalo neadekvátní navýšení nákladů na dopravní obslužnost obce 

 Zrušení nedělních spojů 373 a 376 
ad 69/2013/10 Provedení oprav závad spalinových cest v bytových domech v majetku obce, které 

nabídla provést firma KORS, s. r. o. za celkovou cenu 71.965,- Kč. Jedná se 
o úpravy plynových turbo kotlů v bytech na ulici Střední 21 a Dolní 162 

ad 69/2013/14 Zpevnění opěrné zdi na ulici Květinové formou gabionů. Jedná se o finančně 
náročnou opravu. Rada obce doporučuje provést zpevnění břehu zeminou. 

ad 69/2013/16 Finanční pomoc pro 12. ročník charitativní akce s názvem „Pomozte postiženým 
dětem“ 

ad 69/2013/20 Poskytnutí finančního příspěvku Fondu ohrožených dětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………     …………………     …………………     ………………      ………………… 


