Výpis ze schválených usnesení – zasedání 21.6.2021 a 28.4.2021
* ZO schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy na dobu neurčitou s platností od
1.7.2021 mezi Obcí Bílov a společností Comfornity Business s.r.o., jejímž
předmětem je propachtování budovy Víceúčelového sportovního zařízení č.p.
67 v Bílově
* ZO schvaluje z důvodu podpory při řešení negativních dopadů nouzového
stavu a podpory místních podnikatelů prominutí nájemného za měsíc duben
2021 a za dobu platnosti nařízeného uzavření restaurace od 1.5. do 16.5. 2021
firmě Taredo taxi s.r.o.
* ZO schvaluje sazbu stočného pro rok 2021 v obci Bílov ve výši 1,50 Kč bez
DPH za m3 odpadní vody ročně
* ZO bere na vědomí Stížnost ze dne 20.5.2021, adresovanou Zastupitelstvu
obce. ZO vyřídilo doručenou Stížnost citací své odpovědi na zasedání ZO.
Odpověď bude v písemné podobě zaslána stěžovateli
* ZO schvaluje záměr obce vybudovat u Víceúčelového sportovního zařízení
areál bikrosové závodní dráhy vč. startovacích ramp a zázemí pro sportovce,
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na spolufinancování
vybudování areálu bikrosové dráhy k Národní sportovní agentuře
* ZO schvaluje vybraného dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Demolice objektu č.p. 85 v Bílově“, a to firmu PB SCOM s.r.o.
a uzavření Smlouvy o dílo s touto firmou
* ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Bílov a
společností STRABAG a.s., jehož předmětem je změna ceny díla s ohledem
na méněpráce na straně zhotovitele

Informace pro občany
Na základě množících se stížností upozorňujeme občany, že v naší obci
platí Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, která mimo jiné nařizuje, že o
nedělích v době od 6:00 do 22:00 hod. není možné provádět práce se stroji a
přístroji, které jsou hlučné – jedná se o sekání trávy sekačkami a křovinořezy,
řezání dřeva na cirkulárkách nebo motorovými pilami a podobné činnosti.
Stejná vyhláška také nařizuje dodržování nočního klidu od 22:00 do 6:00
hod.
Obracíme se také na majitele psů – je povinností majitele psa, aby si jej
zabezpečil tak, aby mu neutíkal. Opakovaně po obci volně pobíhají psi, snažíme
se jejich majitele upozorňovat, ale situace se zlepšuje jen velmi pomalu.
Porušení všech výše stanovených povinností je přestupkem a bude
řešeno udělením pokuty.
Opakují se také problémy a nedostatky s tříděním odpadů, přestože je v
obci velké množství kontejnerů na tříděný odpad. Velké kusy polystyrénů,
nesešlapané PET láhve a 5-litrové barely, stejně tak jako kartonové krabice v
nerozloženém stavu zabírají v kontejnerech hodně místa a ty na první pohled
vypadají jako zaplněné. Odpad od ostatních občanů je pak bohužel odkládán
vedle kontejnerů, volně pobíhající domácí zvířata takto odložené pytle roztrhají
a vítr rozfouká odpadky po celé obci dříve, než to naši pracovníci stihnou uklidit.
Řešení máme my všichni ve svých rukou - stlačte obsah kontejneru svým pytlem
s odpadky, aby i ostatní měli možnost kontejnery využívat, nevyhazujte
objemné věci (na to jsou určeny 2x ročně velkoobjemové kontejnery), poučte
své děti, že odpad patří do kontejneru, ne vedle něj. Jedině tak dosáhneme
toho, že naše obec bude čistá.
Poplatky
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního
odpadu ve výši 500,- Kč na osobu, jehož splatnost byla k 31.3, aby tak
neprodleně učinili. Opakované rozesílání upomínek se bohužel zcela míjí
účinkem a budeme nuceni přistoupit k vymáhání dlužných částek exekučně.
Několik dlužníků evidujeme také u poplatku ze psů, který činí 150,- Kč za psa.
Úhrada je možná do pokladny obce v úředních dnech nebo bezhotovostně na
náš běžný účet č. 107-565430227/0100, variabilní symbol = číslo domu.
Faktury za stočné budeme vystavovat v závěru prázdnin a všichni je obdržíte do
svých schránek. Sazba stočného byla schválena ve stejné výši jako vloni.

V MŠ Bílov také začínají prázdniny
Školní rok 2020/2021 skončil. Byl opět poznamenaný koronavirem, kdy byly
školky od března zavřeny, pak otevřeny pouze pro předškoláky s povinným
testováním a od 10.5. mohly nastoupit do MŠ všechny děti bez testování.
Přesto jsme toho hodně stihli: výlet autobusem do Fulneku, kde jsme shlédli
program mobilního planetária „Letíme do vesmíru“, maškarní karneval s
Balonkovým klaunem, výlet na Jarošův statek do Studénky - zde děti zaplatily
pouze 50,- Kč, doplatek vstupného a autobus byl hrazen z rozpočtu MŠ.
U místního Domu s pečovatelskou službou jsme byli zazpívat koledy a popřáli i
k Svátku matek.
Na Velikonoce děti zdobily větvičky na zahradě MŠ svými vyrobenými vajíčky a
ve školce na ně čekala odměna – čokoládový zajíček a závěsná dekorace.
Láskovník – kouzelný strom pro maminky na zahradě MŠ děti ozdobily svými
vyrobenými srdíčky, čekala na ně sladká odměna a materiál na výrobu přáníčka.
To jsme připravovali 2x, protože první kontejner s odměnami nám někdo ze
zahrady ukradl. O Láskovníku vyšel článek v Novojičínském deníku a zmínil se o
něm v rozhovoru s p. ředitelkou i Ostravský rozhlas.
Den dětí jsme oslavili na zahradě MŠ s veverkou Terkou a myškou Klárkou,
představení zaplatila obec a akce se mohly zúčastnit děti nejen z obce. Z MŠ
dostaly pitíčko a bublifuk.
Na předškoláky nezapomněl ani letos pan starosta Fusik, pozval děti na Obecní
úřad, kde děti předvedly, co se ve školce naučily a dostaly velký kornout s
dobrotami.
Také letos jsme sbírali plastová víčka pro Lukáška, několikrát jsme je rodičům
Lukáška předali, ať mu můžou zaplatit rehabilitace v Klimkovicích. Do sběru se
zapojili i klienti lékárny U Anny z Fulneku. Víčka budeme sbírat i nadále.
Na zahradě máme dva nové zvýšené záhony, kde jsme sklidili první úrodu
jahod a na podzim se těšíme na dýně a cukiny. Obnovili jsme broukoviště a na
stromě máme novou budku pro ptáčky. Pokud by se našli šikovní tatínkové, byli
bychom rádi, kdyby zhotovili větší hotel pro hmyz a pomohli postavit týpí z
vrbového proutí, to již máme ve školce a čekáme, až zakoření. Děti by měly na
zahradě chládek. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc ze strany rodičů.
Teď na děti čekají prázdniny a spousta nových zážitků a zábavy. Po prázdninách
se na Vás všechny těšíme. Začínáme 1. září, provoz je od 6:00 do 16:00 hodin a
v 15:30 hodin je třídní schůzka pro všechny rodiče dětí, které k nám chodí do
MŠ. V novém školním roce je kapacita MŠ naplněna a školkovné je 250,- Kč.
A nakonec bych se se více zmínila o akci, která byla k 75 letům MŠ Bílov –
vyhodnocení výtvarné soutěže „Co vidíš z rozhledny“. A to proto, že jsme nejen
nevěděli, kde ji máme kvůli počasí nachystat, ale také kvůli zprávám o tornádu,
které postihlo Jižní Moravu. Nejdříve jsme věci převezli k sportovnímu centru,

ale vyjasnilo se, tak jsme 3 naložená auta otočili a o půl 4 začali vše připravovat
na perfektně osečené zahradě, za což zaměstnancům OÚ, zejména panu
Dardovi, děkujeme. Maminky z MŠ ze Studénky nám pomohly nachystat
lavičky. Kačenka s Natálkou od p. učitelky Věrky a Zuzky pomohly připevnit
výkresy na plot. A my (p. učitelky a p. školnice + p. Polkorabová), jsme začaly
rychle chystat občerstvení a vše potřebné k pasování předškoláků na malé
školáky a k vyhodnocení výtvarné soutěže. Velký dík patří paní Petře
Polkorabové, která nám nejen dovezla z Hladkých Životic koláčky, ale celé
odpoledne pomáhala s prodejem koláčků a nabídkou občerstvení. Po krátkém
vystoupení dětí a pasování malých školáků, jsme ocenili nejen vítěze výtvarné
soutěže, ale odměnu dostaly za zaslané výkresy všechny děti. Nakonec vystoupil
klaun Hopsalín s programem „Cirkus“. Představení opět zaplatila obec.
Děkujeme za sponzorský dar firmě DAIRY 4 FUN s.r.o. Bílov, která dětem
darovala sladkosti a patrolové pití.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ

KRMÁŠ v Bílově
o víkendu 7. a 8. srpna 2021
Kolotoče budou u restaurace.

Pohádkový les
v sobotu 28. srpna 2021
Čas a pravidla upřesníme.

Restaurace v naší obci
Informujeme, že restaurace je od pátku 9.7.2021 po změně provozovatele
znovu otevřena. V nabídce pivo Radegast. Rezervace termínů na akce či oslavy
na tel. 778 051 797.

Výsledky Běhu na rozhlednu 2021
Akce se uskutečnila v pondělí 5.7.2021 na naší rozhledně v Bílově. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili, a všem, kteří pomohli s organizací, a také sponzorům
za ceny. Zde uvádíme ty nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích :
Děti do 6 let
1) Bartková Vanesa 1:21:28
2) Kopecká Karolina
3) Mahútová Květoslava
Chlapci 6 - 9 let
1) Šelong Adam 1:19:17

Dívky 6 – 9 let
1) Bialková Marie 1:19:19

Chlapci 9 – 12 let
1) Gavroň Jonáš 34:97
2) Bialek Tomáš
3) Kopecký Sebastian

Dívky 9 – 12 let
1) Dominiková Kristýna 52:48
2) Šelongová Zuzana
3) Brumková Laura

Chlapci 12 – 15 let
1) Prokop Jiří 34:66

Dívky 12 – 15 let
1) Klimšová Lucie 31:04
2) Brumková Kateřina
3) Ongerová Monika

Muži
1) Trubianský Ladislav 28:04
2) Pospíšil Aleš
3) Mahút Tomáš

Ženy
1) Hoňková Žaneta ml. 36:92
2) Hoňková Lenka
3) Hoňková Žaneta st.
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