Šilheřovický zpravodaj
Leden 2020

„Zrekonstruovaný kulturní dům“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás tímto pozvat na Den otevřených dveří Kulturního domu v Šilheřovicích,
který se uskuteční v sobotu dne 25. ledna 2020 od 9:00 do 18:00 hodin a v neděli
26. ledna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu v 17:00 hodin.
Na programu bude - úvodní slovo starosty
vysvěcení Kulturního domu
videoprojekce – průběh rekonstrukce
hudební vystoupení – klavír + akordeon
Po celou dobu otevření Kulturního domu si můžete prohlédnout výstavu
obrazů p. Elišky Dorníkové.
Těším se, že se slavnostního otevření našeho kulturního domu zúčastníte.

Mgr. Radek Kaňa
starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 11. 12. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 6/2019/1
Program jednání, předložený starostou obce doplněný o body: „Odměny
za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce“, „Návratná
finanční pomoc pro ZŠ a MŠ Šilheřovice“, MMR – podání žádostí o dotaci“
a Vodné – stočné“ a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat
samostatně a veřejně
ad 6/2019/3
Ověřovatele zápisu p. Pavlu Thomasovou a p. Romana Schullu
ad 6/2019/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 5 konaného dne 18. 9. 2019
ad 6/2019/8
Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Šilheřovice
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ad 6/2019/9
ad 6/2019/12

ad 6/2019/13
ad 6/2019/14

ad 6/2019/15
ad 6/2019/16
ad 6/2019/17

Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 2/2019 o místních poplatcích
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům obce dle novely nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 9. 12. 2019. Neuvolněným členům bude náležet
odměna za výkon funkce ve výši 80% z maximální výše odměny s účinností
od 1. 1. 2020
Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Šilheřovice na předfinancování grantu „Konec
samé teorie, hurá s pokusy do praxe“
Předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na financování
akce „Zřízení míst pasivního odpočinku a obnova povrch dětského hřiště“
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020
vyhlášené dne 4. 12. 2019
Navýšení ceny vodného o 2,- Kč a stočného o 1,- Kč od 1. 1. 2020
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce
organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice na rok 2020
A) Rozpočet obce pro rok 2020 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 31.558.472,00 Kč
Financování ve výši
4.328.560,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 35.887.032,00 Kč
B) Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. I. a II. návrhu rozpočtu
obce Šilheřovice pro rok 2020.
C) Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací dle návrhu rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2020 v té výši
a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulce
č. V. návrhu rozpočtu.
D) Příspěvek Základní škole a mateřské škole Šilheřovice p. o. na rok
2020 dle závazných ukazatelů.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 6/2019/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 5 konaného dne 18. 9. 2019
ad 6/2019/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 18/2019 – 21/2019
ad 6/2019/7
Rozpočtová opatření č. 6 – 8/2019
ad 6/2019/10 Zprávu Finančního výboru
ad 6/2019/11 Zprávu Kontrolního výboru

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 12. 2019 č. 23/2019
RO schvaluje:
ad 23/2019/2

a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území obce
Šilheřovice městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava
a.s..
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ad 23/2019/3
ad 23/2019/4
ad 23/2019/5
ad 23/2019/9

znění dodatku č. 2 včetně změnových listů ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce centra
CZ-PL v obci Šilheřovice“. Rada obce pověřuje starostu podpisem.
a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor.
cenový výměr 1/2019 za svoz a likvidaci odpadu firmou OZO Ostrava, s.r.o.
na území obce od 1.1.2020 – 31.12.2020.
rozpočtové opatření č. 9/2019.

RO rozhodla:
ad 23/2019/8

o poskytnutí odměn členům kulturní komise a komise životního prostředí dle
předloženého návrhu.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 30.12.2019 č. 24/2019
RO schvaluje:
ad 24/2019/2
ad 24/2019/4

řediteli ZŠ a MŠ Šilheřovice, p.o. platový výměr ke dni 1.1.2020. Původní platový
výměr pozbývá platnosti 31.12.2019.
rozpočtové opatření č. 10/2019.

RO rozhodla:
ad 24/2019/3

o poskytnutí odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Šilheřovice,
příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vítání občánků
Vážení rodiče, dne 28. března 2020 se uskuteční vítání občánků obce Šilheřovice.
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020 a má
od narození trvalý pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým
občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře
p. Maloňové a p. Pecháčkové.
Přihlásit se můžete nejpozději do 28. 2. 2020.
Ludmila Maloňová - referentka OÚ Šilheřovice
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V pátek 10. 1. 2020 proběhla v sále obecního úřadu valná hromada TJ Sokol Šilheřovice,
kde byli dovoleni členové kontrolní komise, výkonného výboru a následně byl také zvolen
nový místopředseda a předseda.
Kontrolní komise je nyní v tomto složení: Radek Kaňa, Jan Smolka a Miroslav Žoffaj.
Výkonný výbor: Radek Hofrichter, Štěpán Kopia, Lukáš Lasák, Roman Redzina, Josef
Šilhan, Roman Schulla a Zdeněk Žvaka.
Za místopředsedu byl zvolen Roman Redzina, za předsedu pak Zdeněk Žvaka. Obě tyto
funkce jsou zvoleny na 1 rok.
Všichni členové TJ Sokol Šilheřovice by rádi poděkovali končícím členům výkonného
výboru za jejich dlouholetou a obětavou práci pro náš klub, konkrétně pak Jaroslavu
Buchtovi a Bernardu Haburovi.
Celé vedení bude dělat vše pro to, aby byl náš klub i nadále úspěšný jako doposud.
Mezi naše naplánované akce patří mezinárodní halový turnaj minižáků (ročníky 2010
a mladší), který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 se od 8:45 v tělocvičně v Šilheřovicích.
Dne 22. 2. 2020 se na stejném místě uskuteční turnaj žáků, tentokrát pro ročníky 2006
a mladší. O konkrétním programu a rozlosování vás budeme dále informovat.
V průběhu února se odehrají tyto přípravné zápasy s těmito soupeři:
1. 2. Šilheřovice – Stará Bělá
8. 2. Šilheřovice – Třebovice
15. 2. Šilheřovice – Darkovičky
22. 2. Šilheřovice – Markvartovice
29.2. Šilheřovice – Píšť
Všechna utkání se uskuteční v Hlučíně na umělém trávníku vždy od 17:00.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE
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SPOLEK RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE
Turnaj v šipkách
Spolek rybářů v Šilheřovicích pořádal 30. 12. 2019 vánoční turnaj v šipkách.
Turnaj se hrál na 5 kvalifikačních kol. Do finále postoupili 2 hráči s nejnižším počtem bodů
a to Chmelař Oldřich a Jakub Svěntek.
Finále se hrálo na 3 vítězné sety.
Vítězem turnaje se stal Jakub Svěntek, který zvítězil 2:1 na sety.
Srdečně blahopřejeme.
Předseda spolku rybářů Šilheřovice
Oldřich Chmelař
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KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE

POZVÁNKA
Výroční členská schůze Klubu důchodců se koná v neděli 2. února 2020
v 15:00 hodin v sále OÚ v Šilheřovicích.
Po schůzi následuje volná zábava u harmoniky a houslí, tradičního kola
štěstí, dobrá večeře, výběr členských příspěvků a prodej vstupenek
do divadla J. Myrona na muzikál „ Děj se co děj“.
Zveme všechny členy a další zájemce o členství v klubu.
Přijďte mezi nás.

FARNOST ŠILHEŘOVICE
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2020 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice

Termín

Název

Pořadatel

Místo

2. února 2020

Výroční členská schůze KD

Klub důchodců

Sál OÚ

20. března 2020

Den babiček a dědečků

Klub důchodců

Sál OÚ

28. března 2020

Vítání občanků

Obecní úřad

Sál OÚ

30. dubna 2020

Stavění máje

Obecní úřad

Baumšula

15. května 2020

Den matek

Klub důchodců

SálOÚ

16. května 2020

TFA – silová soutěž

Hasiči

Baumšula

29. května 2020

Kácení máje + letní kino

Obecní úřad

Baumšula

5. června 2020

Vaječina

KDU - ČSL

Baumšula

13. června 2020

Pivní slavnosti

Obec Šilheřovice

Baumšula

14.-16. srpna 2020

Šilheřovický odpust

OÚ, ODS

28. srpna 2020

Ukončení prázdnin – letní kino Obecní úřad

5. září 2020

Šilheřovický šlaušek

Prajzský spolek

12. září 2020

Strassenfest 2020

ZAFAMA

25. září 2020

Vinobraní

Obecní úřad

Hřiště
Farní,
Za Farou,
Maštalní
Baumšula

27. září 2020

Obecní mše

Obecní úřad

Kostel

16. října 2020

Den seniorů

Klub důchodů

Sál OÚ

23. října 2020

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

Sál

11. listopadu 2020

Uctění památky válečných
veteránů

OÚ, ŘKF

Hřbitov
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Baumšula,h
řiště
Baumšula

13. listopadu 2020

Martinská husa

Klub důchodců

Restaurace

27. listopadu 2020

Rozsvícení stromu

Obecní úřad

Baumšula

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.

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
www.silherovice.cz
Redaktorka: Ludmila Maloňová
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.

- 12 -

