Šilheřovický zpravodaj
leden - únor 2022

Budova č. p. 5
Budova, kde bude dočasně přesunut obecní úřad.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
první řádky „lednovo – únorového“ Zpravodaje jsou určeny k tomu, abychom vám popřáli
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a radosti, mnoho úspěchů v životě nás všech a naší obce
Šilheřovice! Jsme si vědomi, že bohužel i letošní rok je ovlivněn různými protiepidemickými
opatřeními.
Ke konci minulého roku jsme se mimo jiné zabývali inventarizací majetku obce, přípravou
investičních i neinvestičních akcí, návrhem rozpočtu obce na rok 2022, projektovými
záměry podanými na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Moravskoslezský kraj. O všech
plánových akcích se vás budeme snažit průběžně informovat, avšak nyní nabízíme alespoň
souhrn toho nejdůležitějšího:
-

Z důvodu zahájení 1.etapy akce „Náves obce Šilheřovice“, kterou bude přeložka
el. vedení a rekonstrukce hasičárny a obecního úřadu dojde v nejbližších dnech
k přestěhování úřadu do budovy č.5 (bývalé Krušovice). Poslední stavební povolení
bylo po 4 a půl letech od zahájení prací na projektové dokumentaci vydáno
v polovině minulého roku

-

Dojde k dokončení prací na ulici Ke Kovárně

-

Bude se pokračovat ve zpevňování břehů šilheřovického potoka

-

Bude se také pokračovat v opravách propustků přes potok

-

Byla podána žádost o dotaci na vybudování hřiště, běžecké dráhy a oplocení v areálu
horní budovy ZŠ pro naše školáky a teenagery

-

Máme připravenou kompletní projektovou dokumentaci „Obnova alejí“ k podaní
na Ministerstvo pro životní prostředí

-

Bude zadáno zpracování kompletní projektové dokumentace na opravu místní
komunikace Na Bělidle

-

Bude se samozřejmě dále pokračovat v jednáních s Ministerstvem zemědělství
a Státním pozemkovým úřadem ohledně komplexních úprav v našem katastru

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta
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Grafické návrhy projektu „Náves obce Šilheřovice“, jedná se o předběžný návrh veřejného
prostranství, které bude ještě předmětem úprav u zpracování projektové dokumentace
k provedení stavby.
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ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 13.12.2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 14/2021/1 Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
ad 14/2021/3 Ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Lipinského a Mgr. Marcelu
Niedermeierovou.
ad 14/2021/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 13 konaného dne 15. 9. 2021.
ad 14/2021/10a Podání žádosti o dotaci k projektu „Víceúčelové hřiště v ZŠ Šilheřovice ulice
Kostelní“ v rámci dotačního titulu 117d8210B – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.
ad 14/2021/10bPodání žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce obecního úřadu
v Šilheřovicích“ v rámci dotačního titulu 117d8210E Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.
ad 14/2021/11 Navýšení ceny vodného o 2,- Kč a stočného o 2,- Kč od 1. 1. 2022.
ad 14/2021/12 Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 6/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
ad 14/2021/13 Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 7/2021, o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
ad 14/2021/14a Záměr na prodej pozemku parc. č. 341/2 v k. ú. Šilheřovice panu XXXXX.
ad 14/2021/14bUzavření Smlouvy o koupi nemovité věci parc. č.341/2 v k. ú. Šilheřovice
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
ad 14/2021/15 Zrušení účtu Fondu rozvoje bydlení vedeného u České spořitelny a. s.
a převedení finančních prostředků na běžný účet.
ad 14/2021/16 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce
organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice na rok 2022
ad 14/2021/17 A) Rozpočet obce pro rok 2022 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 33.099.472,00 Kč
Financování ve výši
15.577.528,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 48.677.000,00 Kč
B) Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. I. a II. návrhu rozpočtu
obce Šilheřovice pro rok 2022.
C) Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací dle návrhu rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2022 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
2022 dle závazných ukazatelů.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 14/2021/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 13 konaného dne 15. 9. 2021
ad 14/2021/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 60/2021 – 63/2021
ad 14/2021/7 Rozpočtové opatření č. 5/2021
ad 14/2021/8 Zprávu o činnosti Finančního výboru
ad 14/2021/9 Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
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Zastupitelstvo obce pověřuje:
ad 14/2021/14b Starostu obce podpisem Smlouvy o koupi nemovité věci parc. č.341/2 v k. ú.
Šilheřovice

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7. 12. 2021 č. 65/2021
RO schvaluje:
ad 65/2021/2 prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory domu na ul. Střední
č. p. 19 do 31. 12. 2022.
ad 65/2021/4 uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí, číslo smlouvy 4000079693 mezi Obcí Šilheřovice a Pražskou
plynárenskou a. s. a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
ad 65/2021/5 Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ (2021–2027).
ad 65/2021/6 uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě evidenční č. 0521/2019/OD ze dne
26. 2. 2019 o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti území obce Šilheřovice městskou hromadnou dopravou
společností Dopravní podnik Ostrava a. s. uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice
a Statutárním městem Ostrava a zároveň pověřuje starostu obce podpisem
tohoto dodatku.
RO doporučuje:
ad 65/2021/3 zastupitelstvu obce ke schválení navýšení ceny vodného o 2,- Kč a stočného
o 2,- Kč od 1. 1. 2022.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 12. 2021 č. 66/2021
RO schvaluje:
ad 66/2021/2a
ad 66/2021/2b
ad 66/2021/2c
ad 66/2021/2d
ad 66/2021/2e

prodloužení nájmu obecního bytu č. 1 domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
prodloužení nájmu obecního bytu č. 2 domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
prodloužení nájmu obecního bytu č. 4 domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
prodloužení nájmu obecního bytu č. 5 domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
prodloužení nájmu obecního bytu č. 6 domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
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ad 66/2021/2f

prodloužení nájmu obecního bytu č. 1 domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2023 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/2g prodloužení nájmu obecního bytu č. 3 domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/2h prodloužení nájmu obecního bytu č. 5 domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/2i prodloužení nájmu obecního bytu č. 7 domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/21j prodloužení nájmu obecního bytu č. 1 domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/2k prodloužení nájmu obecního bytu č. 2 domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/2l prodloužení nájmu obecního bytu č. 4 domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2022 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/2m prodloužení nájmu obecního bytu č. 5 domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2023 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/2n prodloužení nájmu obecního bytu č. 6 domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2024 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.
ad 66/2021/3
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 07197049 o zajištění služeb na svoz
a likvidaci jedlých olejů a tuků mezi OZO Ostrava s. r. o. a Obci
Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
ad 66/2021/4
řediteli ZŠ a MŠ Šilheřovice, p. o. platový výměr ke dni 1. 1. 2022. Původní
platový výměr pozbývá platnosti 31. 12. 2021.
ad 66/2021/6
rozpočtové opatření č. 6/2021.
RO rozhodla:
ad 66/2021/5

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

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 5. 1. 2022 č. 67/2022
RO schvaluje:
ad 67/2022/4a

ad 67/2022/4b

cenovou nabídku na provedení kompletní administrace zadávacího řízení
v podlimitním režimu na stavební práce „Náves obce – I. etapa“
od společnosti iora legal, advokátní kancelář s.r.o., IČ 03901475, se sídlem
Sámova 410/28, 101 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 60.000,- Kč
bez DPH.
cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky malého rozsahu
na technický dozor investora pro stavební práce „Náves obce – I. etapa“
od společnosti iora legal, advokátní kancelář s.r.o., IČ 03901475, se sídlem
Sámova 410/28, 101 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 25.000,- Kč
bez DPH.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 19. 1. 2022 č. 68/2022
RO schvaluje:
ad 68/2022/4a žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby Charity Hlučín,
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín pro rok 2022 ve výši 25.000,- Kč a zároveň
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
ad 68/2022/4b žádost o dotaci na provoz Nové šance, z. s., Stará cesta 121/6, Hrušov, 711 00
Ostrava pro rok 2022 ve výši 20.000,- Kč a zároveň pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
ad 68/2022/6 provedení vypracování evidence dokumentů uložených ve spisovně obecního
úřadu a vypracování skartačního návrhu dokumentů typu A a S, včetně
schvalovacího řízení v zemském archivu Opava společností SKART
komplex s. r. o., IČ 28632486, se sídlem Těšínská 1529, 739 34 Šenov
u Ostravy.
ad 68/2022/7 zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2021.
RO uděluje:
ad 68/2022/3

ad 68/2022/5

souhlas s napojením modulového mobilního domu na parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice na dešťovou kanalizaci v majetku a správě obce Šilheřovice
za podmínky, kdy napojení bude provedeno za přítomnosti zástupce správce
dešťové kanalizace, tj. zaměstnance ČOV Šilheřovice
souhlas se záměrem stavby – rekonstrukce stávajícího oplocení na pozemku
parc. č. 612/15 v k. ú. Šilheřovice.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Omezený provoz obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v nejbližších dnech bude omezen provoz obecního úřadu z důvodů stěhování do náhradních
prostor, domu č. p. 5, kde budeme sídlit po dobu rekonstrukce budovy obecního úřadu.
V případě vyřízení nutné záležitosti, nás můžete kontaktovat na telefonním čísle
605 257 657.
Děkujeme za pochopení
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Vodné a stočné od 1. 1. 2022
Od 1. 1. 2022 dochází k navýšení vodného a stočného, a to vodné o 2,- Kč a stočné o 2,- Kč.
O tomto navýšení rozhodlo Zastupitelstvo obce Šilheřovice na svém zasedání dne
13. 12. 2021 usnesením č. 14/2021/11.
Nově tedy zaplatíme za vodné 40,- Kč/m3 a za stočné 27,- Kč/m3.

Velkoobjemové kontejnery
Dne 19. března 2022 budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Umístění: parkoviště pod kostelem
8:00-11:00 hod.
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.

Výměna vodoměrů
Od 21. 3. 2022 – 1. 4. 2022 budou provádět zaměstnanci ČOV p. V. Kupka a p. T. Machala
výměnu vodoměrů v části ulice Horní.

Termíny zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice
Zastupitelstvo obce bude v roce 2022 zasedat v těchto termínech:
16. 3. 2022
16. 6. 2022
15. 9. 2022
Jedná se však o předběžné termíny, které se mohou v rámci potřeby změnit, sledujte proto
obecní úřední desku, případně internetové stránky obce, kde naleznete aktuální informace.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Tříkrálová sbírka na Hlučínsku přinesla radost i rekordní výtěžek
Po roční přestávce se letos vrátili do ulic Hlučínska Tři králové. Koledovat vyrazilo přes
tisíc dobrovolníků ve více než 300 skupinkách. Do pokladniček dárci přispěli částkou více
než 3 mil. Kč. Společně s online koledou a bezhotovostními platbami dosáhl výtěžek sbírky
na Hlučínsku rekordní částky 3 094 322 Kč.
„Mám obrovskou radost, že po roční přestávce vynucené epidemií mohli koledníci vyrazit
do ulic našeho krásného regionu a předat radostnou zvěst, aby tak naplnili hlavní poslání
sbírky. Vrátila se ta nádherná atmosféra, kterou vytváří přes tisíc dobrovolníků, kteří obětují
svůj čas a pohodlí pro ostatní. Moc jim za jejich pomoc děkuji,“ řekl ředitel Charity Hlučín
Pavel Sobol a dodal, že pokud to protiepidemická opatření umožní, připraví Charita Hlučín
pro všechny koledníky setkání v kině v Bolaticích. Do sbírky jsou zapojeny i farnosti,
městské a obecní úřady, prodejny či poskytovatelé služeb. Počet všech lidí, kteří tvoří
sbírku na Hlučínsku, tak vysoce převyšuje tisícovku.
Po sečtení všech pokladniček se celkový výtěžek přehoupl přes 3 mil. Kč. Dalších necelých
70 tis. Kč poslali dárci přes online koledu či bezhotovostními platbami. Celkový výtěžek
je tak o 17 % vyšší než před epidemií v roce 2020 a výrazně vyšší než v loňském roce. „Moc
děkujeme všem dárcům za tak obrovskou podporu. Je to povzbuzení pro naše zdravotní sestry,
pečovatelky a osobní asistentky, které se každý den starají o nemocné, handicapované
a osamělé lidi, kteří žijí kolem nás. Jsem moc rád, že si lidé jejich práce váží a podporují ji,“
uvedl Pavel Sobol.
Podle stanovených pravidel sbírky zůstane 65 % výtěžku, tedy přes 2 mil. Kč,
na Hlučínsku. Charita Hlučín plánuje z výtěžku mimo jiné pořídit nové vybavení
do půjčovny kompenzačních pomůcek, provést nutné opravy charitního domova
sv. Mikuláše či podpořit charitní ošetřovatelskou službu. Pravidla sbírky umožňují využít
výtěžek i v mimořádných situacích, což se ukázalo v roce 2021, kdy byly nakoupeny
vysoušeče a dezinfekční prostředky. Ty pomohly zmírnit následky povodní v Kravařích.
Základem sbírky je koledování v ulicích. Přispívat se ale letos dalo i do tzv. statických
pokladniček umístěných v obchodech, lékárnách, kostelích či úřadech. Svůj dar mohli
zájemci poslat i prostřednictvím online koledy na webových stránkách sbírky nebo
bezhotovostní platbou.
Zdroj: Charita Hlučín, 4. února 2022
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DĚKUJEME
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM KOLEDNÍKŮM
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

První ročník Vánočního turnaje v maxipřehazované se vydařil
V úterý 21. prosince 2021 se v naší základní škole uskutečnil 1. ročník Vánočního turnaje
v maxipřehazované.
Mezi sebou soutěžilo pět smíšených družstev žáků 1. stupně, tzn. 1. - 5. ročníku. Rozdělení
žáků do smíšených družstev ukázalo, že vzájemná spolupráce a kolegialita boří bariéry
mezi věkem, nadáním, sportovními předpoklady, a naopak utužuje spolupráci a vzájemné
vztahy.
Tři vítězná družstva obdržela sladkou odměnu a diplom, vítězné družstvo pak navíc
i putovní pohár.

Před Vánocemi jsme chtěli udělat radost druhým
Vánoce jsou především svátky touhy obdarovat druhé. Také žáci Základní školy a mateřské
školy v Šilheřovicích chtěli udělat radost lidem i zvířátkům kolem sebe, vyjádřit to,
že pomoc a cit nejsou jen slova. Proto přiložili ruku k dílu a vyrobili různá přání
pro seniory z Domova pod Vinnou horou v Hlučíně a vybrali věcné dárky a finanční
prostředky na dva zvířecí útulky, které následně obdarovali. Jsme rádi, že se naši žáci učí
vnímat potřeby druhých a pomáhat jim.
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Projekt Tři králové
6. ledna mají svátek Tři králové. Děti naší školy už bezpečně ví, jak se jmenují, za kým
putovali, co jim ukazovalo cestu a jaké dary s sebou vezli. Navštívili jsme i kostel, kde nám
pan farář ukázal Betlém, truhličku se zlatem, kadidlo a myrhu.
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KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE
Zpráva o činnosti Klubu důchodců v roce 2021
Rok 2021 byl úplně jiný než všechny předcházející. Přišel COVID a s ním nezbytná
opatření a omezení.
Klub má 67 členů. Výbor se sešel 12 x a pracoval ve složení:
Cibulková Hedvika
Smolková Alena
Kuchařová Magdalena
Miklová Marta
Nováčková Růžena
Uskutečnily tyto akce:
Květen:

- ke Dni matek jsme předali
do Rothschildovy cukrárny

Září:

- Přátelské posezení na obecním úřadě

peněžité

poukázky

na

občerstvení

- Lázně LEDNICE – místo přírodních krás, pohádkového zámku
a lázeňského pobytu
Říjen:

- návštěva divadla – muzikál West side story
- Den seniorů

Listopad:

- Svatomartinské posezení v restauraci Dolní dvůr. Je to krásná tradice
na závěr hospodářského roku pochutnat si na husokachní pečínce a připít si
svatomartinským vínem. Hostem byl pan farář, který nám přiblížil život
sv. Martina.
- Uctili jsme památku obětí obou válek položením kytice na hrob.

Prosinec:

- Mikulášská nadílka, čert, anděl a Mikuláš nás navštívili, bohatá tombola,
občerstvení, všechno bylo ke spokojenosti hostů. Host pan farář nám přiblížil
postavu sv. Mikuláše.

Spolupracujeme s Klubem seniorů v Chalupkách.
Našim jubilantům blahopřejeme na našich setkáních nebo návštěvou doma s dárkem.
Závěrem děkujeme obecnímu úřadu za finanční podporu a vstřícnost. Starostovi,
místostarostovi a panu faráři děkujeme, že i přes jejich pracovní vytížení si najdou čas a
přijdou mezi nás.
Výzva důchodců, kteří nejsou našimi členy.
PŘIJĎTE MEZI NÁS !!!
Za výbor Klubu důchodců
Hedvika Cibulková
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INZERCE
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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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