Šilheřovický zpravodaj
Říjen 2019

„Setkání

s jubilanty 2019“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
nádherné podzimní počasí nám určitě všem dodává spousty energie a elánu. I proto
doufejme, že začínající topná sezóna nám nepřidá vrásky kvůli bezohlednosti těch sousedů,
kteří ve svých kotlech mají v úmyslu spalovat nevhodné odpady.
Velmi mě těší velká účast na akci pořádané státním podnikem Lesy České republiky
na našem katastrálním území. Den za obnovu lesa se povedl po všech stránkách a doufám,
že i Vy jste přispěli svým umem k výsadbě nového lesa, který bude růst po další generace.
Děkujeme LČR, že se tento den konal v naší obci!

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 18. 9. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 5/2019/1
Program jednání, předložený starostou obce doplněný o bod „Investiční
akce v obci“ a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat
samostatně a veřejně
ad 5/2019/3
Ověřovatele zápisu Mgr. Zdenka Žvaku a Ing. Jarmilu Thomasovou
ad 5/2019/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 4 konaného dne 12. 6. 2019
ad 5/2019/13 Upravený Záměr ke zřízení služby "Senior taxi"
ad 5/2019/14b) Na základě provedeného mykologického průzkumu Cenovou nabídku
na sanaci krovu a stropu v Kulturním domě ve výši 441.000,67 Kč bez DPH
od zhotovitele FICHNA – HUDEČEK a. s., IČ 27765857, se sídlem Opavská
535/17, 747 18 Píšť
ad 5/2019/14c) Cenovou nabídku na práce nad rámec SoD v oblasti silnoproudých
a slaboproudých vedení v Kulturním domě ve výši 324.875,06 Kč bez DPH
od zhotovitele FICHNA – HUDEČEK a. s., IČ 27765857, se sídlem Opavská
535/17, 747 18 Píšť
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 5/2019/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 4 konaného dne 12. 6. 2019
ad 5/2019/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 13/2019 – 17/2019
ad 5/2019/7
Rozpočtová opatření č. 4 – 5/2019
ad 5/2019/8
Zprávu o činnosti Finančního výboru
ad 5/2019/9
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
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ad 5/2019/10

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 ze strany
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise
při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018
ad 5/2019/11 Informaci, že v rámci projednání návrhu Územního plánu Šilheřovice –
změna č. 1 nebyly uplatněny žádné námitky, o kterých by mělo
zastupitelstvo rozhodnout
ad 5/2019/14a) Informace o investičních akcích v obci
Zastupitelstvo vydalo:
ad 5/2019/11 V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné
povahy Územní plán Šilheřovice – změna č. 1
Zastupitelstvo obce zvolilo:
ad 5/2019/12 Člena školské rady jmenovaného zřizovatelem Ing. Pavla Smolku Ph.D.
ad 5/2019/12 Člena školské rady jmenovaného zřizovatelem Mgr. Marcelu
Niedermeierovou
Zastupitelstvo obce pověřilo:
ad 5/2019/13 Radu obce k vypsání výběrového řízení na poskytovatele služby „Senior taxi“

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 21. 8. 2019 č.18/2019
RO schvaluje:
ad 18/2019/2 Smlouvu o zajištění služeb na svoz a likvidaci jedlých olejů a tuků s firmou
OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava.
ad 18/2019/3 výběr nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení „Výběrové řízení
na dodávku sčítacích zařízení“ projektu v rámci CZ-PL spolupráce – a to
nabídky Partnerství, o.p.s., Údolní 567/33, 602 00 Brno ve výši 557.000,- Kč
bez DPH.
ad 18/2019/4 cenovou nabídku firmy Proenvas s.r.o. (IČ:06969119) na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace v rámci OPŽP pro projektový záměr „Eliminace
nadměrného šíření jmelí bílého v obci Šilheřovice“ ve výši 180.000,-Kč
bez DPH.
ad 18/2019/7 rozpočtové opatření č. 6/2019.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 9. 2019 č. 19/2019
RO schvaluje:
ad 19/2019/2 Smlouvou o dílo na dodávku 5 ks sčítacího zařízení pro CZ-PL projekt
„Stezka horní Odry-zelené stezky pohraničím“ s firmou Partnerství o.p.s.,
Údolní 567/33, 602 00 Brno.
ad 19/2019/3 a) výběr nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení „Rekonstrukce
hřiště základní školy v Šilheřovicích“ – a to nabídky DOR-SPORT, s.r.o.,
Bruzovice 247, 739 36 Sedliště ve výši 4.930.117,- Kč včetně DPH.
b) smlouvu o dílo s firmou DOR-SPORT (IČ 60774151).
ad 19/2019/4 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8017223/VB002 s ČEZ Distribuce, a.s (IČ 24729035).
ad 19/2019/6 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního
plynu ze dne 31.12.2012 s firmou Pražská plynárenská a.s. se sídlem
Národní 37, 110 00 Praha 1, za cenu 540 Kč/1MWh.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Upozornění
V kanceláři p. Pecháčkové jsou připraveny brožurky pro místní občany:
-

VÍTEJTE NA HLUČÍNSKU
NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ
PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

Prosíme občany, kteří si tyto brožurky doposud nevyzvedli, nechť tak učiní.
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Odstávka
Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

5. 11. 2019 (08:00 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060675276
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Šilheřovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

ZŠ Šilheřovice navštívil senátor Herbert Pavera
Ve středu 25. září 2019 měli žáci 6. - 9. tříd Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat
významného hosta. Byl jím současný senátor, bývalý člen Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic,
Mgr. Herbert Pavera.
Pro žáky 6. a 7. třídy byl připraven tematický celek - Hlučínsko a jeho význam. Žáci měli
možnost prohloubit si znalosti a rozšířit obzor. Herbert Pavera představil nejen Hlučínsko,
ale i organizaci Sdružení obcí Hlučínska, kde již řadu let vykonává funkci předsedy.
Problematiku pojal nejen z hlediska geografických a historických souvislostí, ale vyzdvihl
taktéž roli zdejší "prajzské" kultury, která vždy sehrávala značnou úlohu. Zároveň vyzval
k jejímu zachování pro budoucí generace. V závěru byl vyhrazen prostor pro dotazy žáků
i vyučujících.
Žáci 8. a 9. třídy měli přednášku na téma Parlament ČR. Herbert Pavera hovořil
o struktuře Parlamentu České republiky, jakožto dvoukomorovém zákonodárném sboru
ČR, tvořeném Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Na programu přednášky byly
parlamentní volby, proces přijímání zákonů, přehled zákonodárné činnosti, hlasovací
a jednací řád sněmovny aj. V závěru přednášky si žáci dokonce na hlasování o zákonech
zahráli.
Děkujeme tímto Mgr. Herbertu Paverovi za přízeň naší škole a věříme, že se s ním opět
setkáme při některé z dalších zajímavých přednášek.
Mgr. Pavlína Řehánková
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Na začátku září poskytl TJ SOKOL Šilheřovice prostory pro uskutečnění již 7. ročníku
výborného cyklistického závodu Šilheřovický šlaušek.
V tomto měsíci pak také pokračovala fotbalová sezóna, ve kterém odehráli naši minižáci,
žáci a muži následující zápasy.
MINIŽÁCI
Šilheřovice Háj ve Slezsku 3:3
Šilheřovice – Hať 6:12
Dolní Benešov – Šilheřovice 9:5
Šilheřovice – Baník Ostrava 2:10
Šilheřovice – Darkovice 5:3
ŽÁCI
Šilheřovice – Mokré Lazce 3:6
Šilheřovice – Strahovice 2:3
Hať – Šilheřovice 4:2
Píšť – Šilheřovice 4:9
Šilheřovice – Bohuslavice 7:0
Šilheřovice – Oldřišov 7:2
Dobroslavice – Šilheřovice 1:1
MUŽI B
Kobeřice B – Šilheřovice B 2:5
Dolní Benešov B – Šilheřovice B 3:2
Šilheřovice B – Darkovičky B 2:3
Hať B – Šilheřovice B 0:10
Šilheřovice B – Sudice 5:1
Bohuslavice B – Šilheřovice B 1:5
MUŽI A
Šilheřovice – Svinov 6:1
Kozmice – Šilheřovice 6:1
Bohuslavice – Šilheřovice 0:1
Šilheřovice – Darkovice 2:1
Rychvald – Šilheřovice 2:5
Šilheřovice – Strahovice 4:3
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Poslední zápas A mužstva v podzimní části sezóny se uskuteční již v sobotu 2. 11. od 14:00
v Klimkovicích. B mužstvo se o týden později 9. 11. střetne v Bolaticích s místním B týmem.
Přijďte podpořit naše hráče také ve zbývajících zápasech podzimu.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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POZVÁNKA
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2019 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín
11. listopadu 2019
29. listopadu 2019

Název
Uctění památky
válečných veteránů
Rozsvícení vánočního
stromu

Pořadatel

Místo

Obecní úřad

Hřbitov

Obecní úřad

Baumšula

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2019 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p.č.
34.

Název akce
Mezinárodní bowlingový turnaj

35.
36.
37.

Adventní prodejní výstava
Vánoční trhy
Vánoční ladění

Termín
15. nebo
22.11.2019
24.11.2019
08.12.2019
12/2019

Organizátor
Krzyzanowice
Píšť
Hať
Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti
Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
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Redaktorka: Ludmila Maloňová
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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