Šilheřovický zpravodaj
Únor 2006
Vybráno z Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice
ze dne 21.12.2005 :
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
1. Rozvojový plán obce do roku 2013
Zastupitelstvo obce schválilo :
1. Rozpočtové úpravy č. 4 na rok 2005
2. Obecně závaznou vyhlášku obce, o místním poplatku za provoz systému shro mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, platnou od 1.1.2006, kterou se mění místní poplatek za komunální
odpad od 1.1.2006 na 380,-Kč/osobu.
3. Rozpočet obce na rok 2006.
4. Přijmout účelovou dotaci Ministerstva vnitra na reprodukci požární techniky
pro jednotku požární ochrany a potvrzuje, že v případě jejího přidělení vyčlení
z rozpočtu obce v roce 2006 finanční prostředky na pokrytí této akce (pokud
bude poskytnuta).
Zastupitelstvo obce udělilo :
Poděkování a předalo odměny občanům obce za letní akci „Rozkvetlé Šilheřovice“.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Radě obce zveřejnit návrh na převod parcely č.. 344/12 v k.ú Šilheřovice, která je ve
vlastnictví obce Šilheřovice, na Úřední desce Obecního úřadu.
Projektový výhled obce Šilheřovice 2006 - 2013
1. Opravy komunikací – Do Kopce, U Obory, Ke Kovárně a prodloužení k ulici U
Obory, Ovocná, Souběžná, Zahradní, Studená, Farní a Maštalní, k Černému
lesu,
2. Opravy cyklostezek ke Křivé lípě a Hať - Důlky a vybudování cyklostezek k hra
- ničnímu přechodu a v Černém lese,
3. Komunikace - propojení Hať, Rudyszwald, Šilheřovice – z programu INTEREG,
4. Parkoviště u Pošty, v Dolní ulici, v ulici U Parkoviště, u hřbitova….dle ÚP,
5. Opava chodníků v ulicích Horní, Střední, Dolní, Kostelní, případně podél dalších
vedlejších cest,
6. Protipovodňová opatření dle územního plánu,
7. Zpevnění břehů potoka,
8. Sportovně rekreační areál Baumšula – projektová dokumentace a následná
realizace,
9. Bezdrátový rozhlas napojený na záchranný hasičský sbor MK,
10. Dokončení plynofikace obecních bytů a případně další rekonstrukce bytů,
11. Plynofikace nebytových prostor – bývalého kinosálu, OÚ a Has. zbrojnice,

12. Tělocvična, rekonstrukce školy (spojení budov) a stavba Mateřské školy,
13. Postupné opravy fasád, výměna oken, dveří, příp. střechy v obecních budovách –
č. 162,142, 210, 21, 19, 117, 305 – střecha,
14. Dům seniorů vybudovat až po dořešení stavebních úprav ZŠ a MŠ,
15. Celková úprava centra obce,
16. Inženýrské sítě v nových stavebních obvodech, schválených územním plánem
obce,
Pro Zastupitelstvo obce dne 21.12.2005 zpracovala : L. Janoschová, starostka.
V současné době je podána žádost o dotaci na vybudování Bezdrátového rozhlasu, přístavbu
tělocvičny, auto pro zásahovou jednotku PO, opravu chodníku v ulici Dolní a na opravu
komunikace v ulici Farní .

Rada obce se v období říjen 2005 – únor 2006 řešila ::
1. Výše dotace na veřejnou dopravu spol. Connex Morava (125.000Kč).
2. Využít mimořádné nabídky Ateliéru Mauer – sleva na vánoční veřejné osvětlení
a objednat další vánoční výzdobu za cca 50 .000 Kč s odkladem platby v roce
2006.
3. Schválení Smlouvy o zpětném odběru obalů a jejích využití.
4. Směrnice o zimní údržbě obecních komunikací.
5. Smlouvy na odklízení sněhu na soukromých cestách - 300 Kč/hod – velký
traktor,
200 Kč/hod – malý traktor.
6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad.
7. Pronájem pozemku 1564/1 – orná půda Karlu Kučatému, Farní ulice.
8. Stavební povolení a posouzení a vyhodnocení žádostí o účast v užším řízení
zájemců o veřejnou zakázku na stavební práce Přístavba tělocvičny k objektu
ZŠ, včetně přeložek plynu, splaškové a dešťové kanalizace, kde zadavatelem je
Obec Šilheřovice, jmenování komise.
9. Doplnění a aktualizace webových stránek obce a kroniky – písemná výzva
spolkům a organizacím k předání informaci.
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2006.
11. Projednání návrhu nových zaměstnanců obce :
• Karel Matuška – odklízení sněhu traktorem v zimním období
• Karel Matuška – obsluha ČOV od 1.1.2006,
• Lenka Klapcová – zástup za
J. Jordánkovou a následně za S.
Gromnicovou po dobu nemocenské,
• Margit Tkačíková – úklid OÚ a práce v údržbě od 1.1.2006.
12. Schválení Dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou VIMASTAV Ostrava, s.r.o. o
prodlou- žení termínu ukončení prací na budově č. 210 – nátěr fasády a obložení
schodů - na jarní měsíce.
13. Smlouva mezi Knihovnou Opava a Místní knihovnou o spolupráci.
14. Vyhodnocení měření rychlosti a využití pro žádosti o dotace na komunikace.
15. Žádost MUDr. Martináskové o výměnu topných těles v dětské ordinaci a
pověření místostarosty k řešení žádosti
16. Roční inventury obecního majetku.
17. Rozpočet na rok 2006.
18. Požadavek na navýšení rozpočtu ZŠ (stavební úpravy) o 15 678 Kč.

19. Smlouva Sdružení obcí Hlučínska s R. Pečinkou o výrobě filmového regionálního
zpravodajství „Hlučínské ozvěny“.
20. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informaci na základě zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím a Směrnice č.2/2000 vydané
Radou obce dne 15.2.2000 za rok 2006.
21. Závěrečné účty SOH-P-S, SOH a SOMH za rok 2005. Návrh rozpočtu na rok
2006 SOH-P-S, SOH, SOMH.
22. Žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MK. Jsou připraveny
žádosti o dotaci ve výši max. 200.000Kč na :
• Oprava cesty v ulici Farní…200.000Kč – 20% předpoklad nákladů
Z dotačního programu DSH_5 :
• Chodník v ulici Dolní ….330.000Kč – 73% předpokládaných nákladů
23. Zpráva o stavu veřejného pořádku na katastru obce Šilheřovice za rok 2005.

Poděkování
Dne 28.1.2006 pořádal Klub důchodců „Papučový bál“. Tuto společenskou
událost sponzorsky podpořili OÚ a MŠ v Šilheřovicích, manželé Lipinští, Petr Paskuda a
členové KD. Všem dárcům děkujeme.
Výbor však očekával větší účast svých členů na této dobře připravené akci.
Předseda KD Lumír Dorník

Zastupitelstvo obce a Obecní úřad děkuje za sponzorské dary na Obecní ples.
Poděkování vyjadřuje těmto dárcům :
Základní škole Šilheřovice
TJ Sokol Šilheřovice
Klubu důchodců
Svazu včelařů
Firma VIMASTAV, s.r.o.
Firma Pavlínek,s.r.o.
Firma Tomáš Vařecha
P. Růžena Kučatá
P. Jiří Rumpa
Stolařství Jan Miník
P. Ignác Fulneček
MUDr. Alena Mikulová
Manželé Sochovi
Manželé Hubertovi
Manželé Thomasovi
Manželé Šeligovi
Manželé Niedemeierovi
Manželé Matuškovi
Manželé Čecháčkovi
P. Rudolf Smolka
Manželé Janoschovi

Mateřské škole Šilheřovice
Unii rodičů
Sboru dobrovolných hasičů
TJ Mittal Ostrava
Firma GRIGAR, Opava
Pekárna M+K, manželé Lipinští
P. Kamila Vařechová
P. Kateřina Fulnečková
Ing. Marcela Haladejová
Manželé M a P. Čurajovi
P. Martin Fulneček
Manželé Piskallovi
Manželé. Jordánkovi
Manželé Tkalčíkovi
Manželé Kromerovi
Manželé T.a E. Janošovi
Manželé Lipinští
Manželé Křesťanovi
Ing. Martin Čecháček
Manželé Machalovi

Obecní rada v Šilheřovicích vypisuje na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2000 o
vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ schválené Obecním
zastupitelstvem v Šilheřovicích dne 17. 5. 2000

Výběrové řízení
pro žadatele úvěru na zvelebení bytů a rodinných domů na území obce Šilheřovice.
Žádost je možno podat nejpozději do 10. března 2006 na předepsaných formulářích,
které je možno si vyzvednout na Obecním úřadě v době úředních hodin.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Požadované náležitosti žádosti:
Jméno a příjmení nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce
Adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, včetně tel. spojení
Přesné označení budovy nebo stavby
♦ Adresa, číslo popisné, číslo parcely
♦ Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
Návrh na stanovení garance na poskytnutou půjčku ( ručitel )
Předběžnou orientační cenu nákladů na danou akci
Přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci je třeba popis
provést odděleně
Předpokládanou lhůtu dokončení akce
Požadovanou částku úvěru
Stavební povolení či ohlášku drobné stavby o přípustnosti akce, na níž či v jejímž
rámci je žádáno o půjčku

Znění Obecně závazné vyhlášky 1/2000 lze nalézt na webových stránkách obce :
www.silherovice.cz
nebo si ji v písemné formě vyzvednout na Obecním úřadě.

Připomínáme termíny plateb :
Vodné a stočné za
4. čtvrtletí 2005
do 10.2.2006

Po a St : od 8.00 - 11.00 a
od 13.00 – 17.00
Út a Čt : od 8.00 – 15.00
Pátek : od 8.00 – 11.00

Místní poplatek ze psů na
rok 2006
150 Kč za jednoho psa a
200 Kč za každého dalšího
psa

Místní poplatek fyzických
osob za komunální odpad
za rok 2006
380 Kč / osobu s trvalým
pobytem v obci

Do konce měsíce února

Do konce měsíce března

V době úředních hodin

V době úředních hodin

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích jsou zveřejněny na webových stránkách
obce www.silherovice.cz nebo si je můžete vyzvednout na Obecním úřadě.

Raná péče – podpora a provázení rodin dětí s postižením
Máte malé dítě a nejste si jisti jeho vývojem? Má Vaše dítě zdravotní postižení? Máte obavu,
že něco zanedbáte? Potřebujete poradit?
Rodičům, kteří mají malé dítě se zdravotním postižením, je určena sociální
služba raná péče.
Raná péče je terénní služba – poradci dojíždí do domácnosti rodiny, která dítěti
zajišťuje bezpečné a známé prostředí. Je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jejich specifické potřeby.
Tuto službu poskytuje Slezská diakonie - Poradna rané péče při středisku Benjamín.
Sídlo poradny je v Krnově, odkud poradci vyjíždějí do rodin, které o službu projeví
zájem.
Poradna rané péče se zabývá dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným
postižením, dětmi předčasně narozenými a dětmi s autismem. Věk dětí je od narození do
7 let nebo do nástupu do školního zařízení. Na poradnu se mohou obrátit i rodiče, kteří
si nejsou jisti vývojem svého dítěte nebo ti, kteří potřebují jen jednorázovou konzultaci.
Každá rodina má svého poradce – speciálního pedagoga, který spolupracuje
s týmem dalších odborníků (složení týmu vychází z potřeb rodiny). Poradce navštěvuje
rodinu v intervalu 1 až 3 měsíce, v případě potřeby i častěji. Na první schůzce se
poradce seznámí s dítětem i rodiči, informuje rodiče o nabízených službách. Společně s
rodiči se domluví na formách další spolupráce. Každá další návštěva se odvíjí podle
potřeb rodiny.
Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů. Poradce s rodiči konzultuje
jednotlivé postupy práce s dítětem, pomáhá při výběru vhodných hraček a
rehabilitačních pomůcek, poskytuje podněty a návrhy na řešení problémů, sociálně
právní poradenství a zprostředkovává kontakty na další odborníky. Veškeré služby jsou
poskytovány zdarma.
Poradnu rané péče můžete kontaktovat na telefonním čísle 554 610 402 nebo
737 702 896. Další informace získáte i na www.sdk.cz/benjamin.

