
 č. 84 
  

Usnesení Rady obce Šilheřovice ze dne 2. 12. 2013 
 
Přítomni: Ing. J. Thomasová, Mgr. R. Kaňa, Mgr. L. Janoschová, Ing. S. Lipinský 
Omluven:  Mgr. P. Prášek   
Zapisovatel:  Ing. J. Thomasová 
 
Program: 
 

1. Energie pod kontrolou – prezentace 
2. Kontrola usnesení RO 83/2013 ze dne 25. 11. 2013 
3. Rozpočet obce pro rok 2014 
4. Rozpočtový výhled obce na léta 2015-2016 
5. Návrh odměn členům komisí rady obce 
6. Jednání s TJ Ostrava o možnosti směny pozemků 
7. Jmenování kronikářky obce 
8. Žádost o zimní údržbu  
9. Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 v I. podlaží domu čp. 117 
10. Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 5 v I. podlaží domu čp. 117 
11. Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 6 v I. podlaží domu čp. 21 
12. Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 1 v 0. podlaží domu čp. 21 
13. Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 1 v I. podlaží domu čp. 18 
14. Žádost o pronájem sálu kulturního domu 

 
 
RO schvaluje: 
 
ad 84/2013/4 Rozpočtový výhled obce Šilheřovice na léta 2015 – 2016 v předloženém znění 
ad 84/2013/5 Odměny předsedům komisí rady obce (komise kulturní a sociální, komise životního 

prostředí) ve výši 5.000,- Kč za jejich celoroční aktivní přístup při plnění požadavků obce 
ad 84/2013/7 Rozhodnutí starostky obce jmenovat do funkce kronikářky obce paní BcA. Dagmar 

Václavíkovou 
ad 84/2013/8 Bezplatnou zimní údržbu parcely p. č. 359 v k. ú. Šilheřovice z důvodu využití této 

soukromé parcely k parkování automobilů občany i návštěvníky obecního úřadu, lékaře, 
prodejny potravin a podobně 

ad 84/2013/9 Prodloužení nájmu obecního bytu č. 3 v I. podlaží domu č. p. 117 na ulici Střední 
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

ad 84/2013/10 Prodloužení nájmu obecního bytu č. 5 v I. podlaží domu č. p. 117 na ulici Střední 
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

ad 84/2013/11 Prodloužení nájmu obecního bytu č. 6 v I. podlaží domu č. p. 21 na ulici Střední 
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

ad 84/2013/12 Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1 v 0. podlaží domu č. p. 21 na ulici Střední 
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

ad 84/2013/13 Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1. v 1. podlaží domu č. p. 18 na ulici Střední 
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

ad 84/2013/14 Bezplatný pronájem sálu kulturního domu v Šilheřovicích Střední hotelové škole 
gastronomie a služeb dne 17. 12. 2013 za účelem konání sportovního dne školy 

 
RO pověřuje: 
 
ad 84/2013/6 Starostku obce zařadit požadavek TJ Ostrava na směnu svých pozemků p. č. 1442/1. 

Ostatní plocha o výměře 660 m2 a p. č. 1443/3, ostatní plocha o výměře 670 m2 v k. ú. 
Šilheřovice za pozemky obce p. č. 393, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 356 m2, 
p. č. 390/7, zahrada o výměře 457 m2 a p.č. 392, zahrada o výměře 345 m2 v k. ú. 
Šilheřovice na 18. jednání zastupitelstva obce, které proběhne dne 18. 12. 2013. 

ad 84/2013/9 Starostku obce podpisem Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3 v I. podlaží domu 
č. p. 117 na ulici Střední v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 



ad 84/2013/10 Starostku obce podpisem Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 5 v I. podlaží domu 
č. p. 117 na ulici Střední v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

ad 84/2013/11 Starostku obce podpisem Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 6 v I. podlaží domu č. p. 21 
na ulici Střední v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

ad 84/2013/12 Starostku obce podpisem Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1 v 0. podlaží domu č. p. 21 
na ulici Střední v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

ad 84/2013/13 Starostku obce podpisem Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1 v 1. podlaží domu č. p. 18 
na ulici Střední v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 

 
RO bere na vědomí: 
 
ad 84/2013/1 Prezentaci neziskové organizace „Energie pod kontrolou“. O možnosti zapojení naší obce 

do tohoto projektu rozhodnou členové rady obce na svém zasedání dne 16. 12. 2013. 
ad 84/2013/2 Kontrolu usnesení RO 83/2013 ze dne 25. 11. 2013 
ad 84/2013/6 Požadavek TJ Ostrava na směnu svých pozemků p. č. 1442/1. Ostatní plocha o výměře 

660 m2 a p. č. 1443/3, ostatní plocha o výměře 670 m2 v k. ú. Šilheřovice za pozemky obce 
p. č. 393, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 356 m2, p. č. 390/7, zahrada o výměře 
457 m2 a p.č. 392, zahrada o výměře 345 m2 v k. ú. Šilheřovice. 

ad 84/2013/9 Žádost nájemkyně obecního bytu č. 3 v I. podlaží domu č. p. 117 na ulici Střední 
v Šilheřovicích o prodloužení nájmu bytu 

ad 84/2013/10 Žádost nájemce obecního bytu č. 5 v I. podlaží domu č. p. 117 na ulici Střední 
v Šilheřovicích o prodloužení nájmu bytu 

ad 84/2013/11 Žádost nájemkyně obecního bytu č. 6 v I. podlaží domu č. p. 21 na ulici Střední 
v Šilheřovicích o prodloužení nájmu bytu 

ad 84/2013/12 Žádost nájemců obecního bytu č. 1 v 0. podlaží domu č. p. 21 na ulici Střední 
v Šilheřovicích o prodloužení nájmu bytu  

ad 84/2013/13 Žádost nájemce obecního bytu č. 1 v 1. podlaží domu č. p. 18 na ulici Střední 
v Šilheřovicích o prodloužení nájmu bytu 

 
RO projednala: 
 
ad 84/2013/3 Návrh rozpočtu obce pro rok 2014 
 
RO doporučuje: 
 
ad 84/2013/3 Schválit návrh rozpočtu obce pro rok 2014 na 18. jednání Zastupitelstva obce Šilheřovice 

dne 18. 12. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………     …………………     …………………     ………………      ………………… 


