Vážení spoluobčané,
zamýšlím se nad tím, že zřejmě ještě nikdy jsem se ve svém úvodním
příspěvku do Zpravodaje nezabýval činností Obecního úřadu, povětšinou jsem
Vám prezentoval, jaké investiční akce připravujeme nebo jsme realizovali. Dnes
poprvé udělám výjimku.
Chod našeho Obecního úřadu zajišťují pouze tři lidé – já jako starosta,
dále místostarosta a administrativní pracovnice, která zároveň vykonává funkci
mzdové účetní a správce rozpočtu. Naši auditoři vždy říkají, že malé obce to
mají velmi těžké, protože musí obsáhnout veškerou problematiku a musí se
orientovat v mnoha zákonech v malém počtu lidí, naopak města mají na každou
oblast samostatné odbory.
Měsíc březen byl z pohledu výkonu činností velmi náročný. Proběhlo
každoroční přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok ze strany auditorů
Krajského úřadu. Výsledkem je konstatování, že vše proběhlo bez závad a
nedostatků.
Ve stejném období nám byly doručeny dvě oznámení o zahájených
kontrolách. První z právního odboru Krajského úřadu. Jejím předmětem byla
stížnost občanky obce na postup obce a obecního úřadu při vyřizování dvou
žádostí o poskytnutí informací. Poskytli jsme Krajskému úřadu veškerou
spisovou dokumentaci a Krajský úřad po jejím přezkoumání Rozhodnutím
potvrdil, že obec postupovala správně.
Druhá kontrola probíhala ze strany Ministerstva vnitra, odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly, opět na základě podnětu. Jejím předmětem byla
zejména kontrola fungování zastupitelstva obce, zřízení výborů, nakládání s
hmotným majetkem, plnění povinností vyplývajících z informačního zákona
apod., to vše za období celého uplynulého roku až do března 2022. Pro
zajímavost - za toto období proběhlo 8 zasedání zastupitelstva, bylo schváleno
10 záměrů obce nakládat s obecním majetkem, uzavřeno bylo 26 kupních nebo
pachtovních smluv, vyřízeno bylo 10 žádostí o informace dle informačního
zákona atd. Jen vyhledávání, scenování a třídění požadovaných dokumentů a
jejich následné odesílání trvalo tři pracovní dny ! Kolik jiné práce za tu dobu
mohlo být uděláno. A výsledek ? 98 % úkonů, které byly kontrolovány, je v
pořádku a bez závad. Byly shledány 3 drobné formální nedostatky v oblasti
informačního zákona, které nemají žádný vliv na již vydané výstupy.
Co z toho všeho plyne ? Ano, jsme a chceme tady být pro své občany,
chceme být užiteční, chceme jim poskytovat maximální množství služeb a
úkonů, je to naše práce. Naším hlavním cílem je dělat to dobře, v souladu se
zákony, ve prospěch občanů naší obce. Proto každá kontrola, která je nám
nařízena, znamená pro nás dvě roviny – je pracné ji připravit, odprezentovat a

obhájit své kroky. Na druhou stranu každou výtku kontrolního orgánu či
případné pochybení vnímáme jako podnět ke zlepšení naší práce.
Všechny tři výše uvedené kontroly nám potvrdily, že děláme naši práci
dobře a nemusíme se za nic stydět ani omlouvat. Naši velmi aktivní obecní
činnost kontrolní orgány ocenily. Kaňkou na tomto našem dobrém pocitu je
snad jen to, že jednotky občanů to nevidí nebo si to nemyslí a rozšiřují po obci
pomluvy typu: co se to na té obci děje, kam to ta naše obec pod tímto vedením
dovedla apod. Celé zastupitelstvo si stojí za tím, že obec vždy jedná v souladu
se zákonem, hospodárně, ve prospěch občanů. Množství realizovaných akcí za
uplynulá volební období pod tímto vedením hovoří za vše.
V nejbližších dnech nás čeká započetí realizace akce „Novostavba garáže,
dílny a skladu“ pro potřeby obce. Zároveň bude probíhat oprava parkoviště u
obecního úřadu. Čilý stavební ruch probíhá také v lokalitě zástavby rodinnými
domky – prosíme o strpění možná většího hluku stavebních strojů, prašnosti, a
provozu s tím spojeného.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl popřát všem spoluobčanům krásné
jarní dny a příjemné prožití svátků jara – Velikonoc.
Zdeněk Fusik, starosta obce

… O B E C N Í Ú Ř A D JE TU PRO VÁS …
* úřední hodiny Obecního úřadu jsou
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.,
polední přestávka 12:00 až 13:00 hod.

* číslo účtu
pro bezhotovostní platby :
107 – 565 430 227 / 0100

* komunikovat s námi můžete osobně
nebo elektronicky na e-mail :
obec@bilov.cz
* na našem obecním úřadě Vám vydáme
- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z katastru nemovitostí
- a jiné výstupy z aplikace CzechPoint.

* informace na webu obce
www.bilov.cz nebo také
Facebooku: Obec Bílov
* přihlašujeme k trvalému
pobytu
* provádíme ověřování
listin a podpisů

...TROŠKA STATISTIKY...
Naše obec měla k 31.12.2021 celkem 569 obyvatel,
z toho 299 mužů a 270 žen. Došlo k poklesu počtu
obyvatel oproti konci roku předchozího o 7 občanů.
V roce 2021
* se narodili 3 noví občánci, z toho 1 chlapec a 2 holčičky
* zemřelo 9 občanů, z toho 5 mužů a 4 ženy
* přistěhovalo se 10 občanů, z toho 6 mužů a 4 ženy
* odstěhovalo se 11 občanů, z toho 5 mužů a 6 žen

NEZAPOMNĚLI JSTE NA POPLATKY ?
- za odpadové hospodářství ve výši 500,- Kč za osobu
- za psa 150,- Kč; za každého dalšího psa 200,- Kč
- za psa v bytě 250,- Kč
- za hrobové místo 50,- Kč, 82,- Kč nebo 124,- Kč
Platit můžete v hotovosti v úředních dnech do pokladny
Obecního úřadu nebo bezhotovostně na náš účet
č. 107 – 565 430 227 /0100, variab. symbol číslo domu.
Poplatky jsou splatné do 31.3.2022.

VÝPIS ZE SCHVÁLENÝCH USNESENÍ
Od posledního vydání Zpravodaje v prosinci loňského roku proběhla 3 zasedání
Zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo na nich mimo jiné schválilo :
* rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu obce Bílov
* rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílov
* účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bílov
* uzavření Kupní smlouvy na odkoupení lesního pozemku do majetku obce
* uzavření čtyř Smluv o poskytnutí finančního daru na činnost různých spolků
* uzavření jedné Smlouvy o poskytnutí finanční dotace
* Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství a o stanovení systému odpad. hospodářství
* pořízení změny Územního plánu obce zkráceným postupem
* Ceník služeb poskytovaných Obcí Bílov, platný od 1.1.2022
* realizaci zakázky „Oprava parkoviště u Obecního úřadu“
* výběr dodavatele na realizaci zakázky „Novostavba garáže, dílny a skladu“
* uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na vypracování projektové dokumentace akce „Areál sportovního klubu
Bikros Bílov“
* schvaluje návrh přijatých preventivních opatření k zamezení kontrolou
z Ministerstva vnitra shledaných nedostatků
Zastupitelstvo mimo jiné vzalo na vědomí
* informaci starosty o výsledku provedeného přezkoumání hospodaření obce
Krajským úřadem za rok 2021 – bez výhrad a nedostatků
* informaci starosty o provedené kontrole postupu obce při vyřizování žádostí
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze strany Krajského úřadu – postup
obce při vyřizování žádostí stěžovatelky byl potvrzen jako správný
* Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u Obce Bílov
ze strany Ministerstva vnitra za období od 1.1.2021 do 8.3.2022, v oblasti
svolávání a konání zasedání zastupitelstva, zřízení výborů ZO, nakládání
s hmotným nemovitým majetkem obce, závěrečného účtu obce a zpráv
o výsledcích přezkoumání hospodaření a vyřizování žádostí o informace dle
informačního zákona
* informaci starosty o probíhajícím auditu spisové služby a archivnictví

TENISOVÝ KURT

KNIHOVNA

Otevřen od 1.4.2022.

je otevřena každé pondělí

Novým správcem kurtu je

od 15:00 do 17:00 hodin

p. Pospíšilová, Bílov č. 14.

a je plná krásných knižních titulů.

Rezervace kurtu na tel. č.
739 755 021

K zamyšlení je, proč
dochází pouze pět čtenářů….

ROZHLEDNA SE OTEVŘELA
v pátek 1.4.2022 v 11 hodin.
Otevírací doba se liší podle jednotlivých měsíců :
duben, květen, červen od 11:00 do 18:00 hod.,
červenec a srpen od 10:00 do 20:00 hod.
září od 11:00 do 18:00 hod.,
říjen od 11:00 do 16:00 hod.
Vstupné :
dospělí 20,- Kč, děti od 6 do 15 let 15,- Kč,
děti do 6 let zdarma, skupinové vstupné
pro 20-30 osob 270,- Kč.
Na vyhlídkové plošině opět bude instalován
mincový dalekohled. K prodeji upomínkové
předměty i občerstvení. Těšíme se na Vás.

KOŠTOVÁNÍ PÁLENEK
Obecní kolo koštování Vašich pálenek
proběhne ve středu 20.4.2022.
Vzorky slivovice, hruškovice či jablkovice
můžete nosit na Obecní úřad v Bílově
v množství 0,25 l. Vítězné vzorky obecního
kola z každé kategorie postupují do Pooderského
koštování, které proběhne 14.5.2022 na zámku v Bartošovicích.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
proběhnou na nádrži Paseky v sobotu
30.4.2022 od 7 hod. Registrace od 6 hod.
Startovné 300,- Kč, lovící si může nechat
1 kapra 40-50 cm. Děti do 15 let = samost.
kategorie. Připraveno bohaté občerstvení:
smažený pstruh, uzený kapr, grilovaná
kýta, točené pivo … Ceny pro výherce !!

STAVĚNÍ MÁJKY

BĚH NA ROZHLEDNU

připravují fotbalisté na neděli

137 schodů přijďte pokořit

1. května 2022 od 13 hodin.

v sobotu 7. května 2022 od 10 h.

Následovat bude fotbalový zápas

Kategorie: muži, ženy, děti do 6 let,

ženatí vers. svobodní a pak

junioři 6-9 let, mladší žáci 9-12 let,

opékačka – vezměte si špekáčky.

starší žáci 12-15 let. V případě deště
se akce nekoná.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svoz kontejnerů na velkoobjemový odpad máme
objednán na sobotu 14. 5. 2022 od 8:00 do 11:00 h.
Kontejnery budou přistaveny u bývalé hasičárny.

JARNÍ OBECNÍ PLES
připravujeme na pátek 20. května 2022 od 20 hod.
v sále kulturního domu v Bílově. Živá hudba, vystoupení,
bohatá tombola, stylová výzdoba, večeře, občerstvení.
Zahájení předprodeje vstupenek včas oznámíme.

DĚTSKÝ DEN
proběhne v areálu u tenisového kurtu v neděli
5. června 2022 od 15 hodin.
O zábavu se postarají klauni, budee skákací hrad,
kološtěstí, malování na obličej, dětská diskotéka,
prodej hraček …. Občerstvení zajištěno.
Akce se koná pouze v případě příznivého počasí.

ROZPIS ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO KLUBU BÍLOV
sobota 2.4.2022 15:30 hod. BÍLOV – ŽIVOTICE u NJ
neděle 10.4.2022 10:15 hod. ŽILINA B – BÍLOV
neděle 24.4.2022 16:00 hod. HL. ŽIVOTICE - BÍLOV
sobota 30.4.2022 16:30 hod. BÍLOV – MANKOVICE
sobota 7.5.2022 16:30 hod. BÍLOV – N. HORKA
sobota 14.5.2022 16:30 hod. LUBOJATY – BÍLOV
sobota 21.5.2022 16:30 hod. BÍLOV – SKOTNICE B
neděle 29.5.2022 17:00 hod. STRANÍK – BÍLOV
neděle 5.6.2022

10:00 hod. ST. JIČÍN B – BÍLOV

sobota 11.6.2022 17:00 hod. BÍLOV - KYJOVICE

ZRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
V naší školce probíhá od října 2021 v rámci EU projekt Odborné kariérové a
polytechnické vzdělávání v MSK II. (OKAP II.) – logopedie pro děti, kterou vede
Mgr. Iva Klugová, PhD., speciální pedagog a logoped z Ostravy. Náprava probíhá
1 x týdně a navštěvuje ji 5 dětí.
Od března jezdí předškoláci každý čtvrtek na plavecký výcvik do Laguny
Bílovec. Celkem budou mít 10 lekcí.
Dětem zajišťujeme přímo ve školce různé programy. První byl Masopust,
který realizovali zaměstnanci Muzea Novojičínska – Comenius Fulnek. Proběhl
mini maškarní s krásnými maskami dětí. Byli jsme v divadle loutek v Ostravě na
pohádku Čarodějný klobouk – Mumínci. V dubnu se těšíme na divadélko
Krajánek a jeho Velikonoce na vsi a konečně přijede pan Taraba s loutkovou
pohádkou Pták Ohnivák a liška Ryška. Půjdeme zase šmigrustovat s tatarem a
už se těšíme na maminky a babičky na besídce ve školce. Na Den dětí k nám
přijede Balonkový klaun. Na zahradě budeme mít i Sokolníky s ukázkami
dravých ptáků a těšíme se také na výlet. Pro všechny děti z Bílova připravujeme
15.6. od 16 hodin na zahradě MŠ ( pokud bude pršet, tak v Kulturním domě,)
ukončení školního roku s Prckem Pepínem, kde budou pasováni naši školáci.
Nezapomněli jsme na Tříkrálovou sbírku a přispěli nějakou korunkou do
kasičky na Obecním úřadě v Bílově. Ve školce také proběhla Zimní olympiáda
s medvídkem pandou. Děti závodily v běhu na lyžích, biatlonu, hokeji, jízdě na
kluzácích. Všechny byly úspěšné a na slavnostním zakončení ZOH obdržely
medaile. Jenom ten sníh nám chyběl, tak jsme soutěžili v ložničce.
V umývárně máme nové věšáčky na ručníky, v ložničce novou skříň na
hračky, v ředitelně nové skříňě na spisy - vše na míru od firmy DAVID stolařství .
Děkujeme paní Lence Seidlerové ml. za hračky pro děti, které už doma
nepotřebovali. Velký úspěch měly barbínky s šatičkami pro děvčata a kuličková
dráha pro kluky.
Nevyhazujte různá plastová víčka. My je stále sbíráme pro postiženého Lukáška.
Připravujeme: Mateřinku pro děti, které od září 2022 nastoupí do naší MŠ a
Den otevřených dveří. Plakátky budou v obecní vývěsce.
V úterý 3. května bude zápis do MŠ Bílov. Materiály k zápisu jsou k dispozici v
MŠ anebo na www.bilov.cz – Mateřská škola/zápis.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

VÝŇATEK z CENÍKU SLUŽEB, poskytovaných Obcí Bílov
KOPÍROVÁNÍ – vč.DPH - jedna strana A4 …… Kč 3,- oboustranně A4 …….. Kč 4,ČLENSTVÍ V KNIHOVNĚ – Kč 50,- /rok, splatno při první návštěvě v roce
ZAPŮJČENÍ VÝSUVNÉHO ŽEBŘÍKU – Kč 30,- /den vč. DPH, splatno při vrácení
ZAPŮJČENÍ PÁRTY STANU – Kč 300,-/den vč. DPH, splatno při vrácení stanu
ZAPŮJČENÍ LAVIČEK – Kč 30,-/kus vč. DPH, splatno při vrácení laviček
SEKÁNÍ KŘOVINOŘEZEM, ŘEZÁNÍ PILOU - s obsluhou, Kč 140,- /hod. vč.DPH
SEKÁNÍ SEKAČKOU, TRAKTORKEM - pouze s obsluhou, Kč 170,- hod. vč.DPH
SEKÁNÍ DŘÍVÍ, PRÁCE DĚLNÍKŮ všeobecně – Kč 100,-/hod. vč.DPH
VYUŽITÍ TRAKTORU – pouze s obsluhou, Kč 350,- Kč /hod.vč. DPH
DONÁŠKA OBĚDŮ – Kč 5,- za oběd vč. DPH, splatno měsíčně pozadu
DONÁŠKA NÁKUPŮ – Kč 20,- za jeden nákup vč. DPH, splatno měsíčně pozadu
INZERCE VE ZPRAVODAJI - Kč 600,- za 1 stránku textu vč. DPH, splatno předem
PRONÁJMY
TENISOVÝ KURT – Kč 80,-/kurthodinu (120 minut), Permanentka Kč 800,- na
sezonu. Splatno před hrou u správce kurtu. Děti zdarma.
ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ – Kč 60,-/hod. vč. DPH, splatno předem
TĚLOCVIČNA V ZŠ – Kč 30,-/hod. vč. DPH, splatno po využití. Skupiny dětí ve
věku do 15 let v doprovodu dospělé osoby mají pronájem zdarma.
KULTURNÍ DŮM – cena vč. DPH. Záloha splatná předem při uzavření smlouvy.
- VELKÝ SÁL, KUCHYŇ, WC ...... Kč 3 000,- plus záloha Kč 10 000,- MALÝ SÁL, KUCHYŇ, WC ….. Kč 1 500,- plus záloha Kč 5 000,- MALÝ SÁL, WC ………………. Kč 800,- plus záloha Kč 5000,- PARK, WC ……………………… Kč 600,- PEKLO, WC ....................…. Kč 600,– praní utěrka, ručník ……….. Kč 10,- / kus
- ubrusy ……….…… Kč 5,-půjčovné + za vyprání dle ceníku prádelny
- elektřina, voda, plyn ... dle poslední platné sazby od dodavatele
ZAPŮJČENÍ INVENTÁŘE BEZ PRONÁJMU SÁLU – stůl … Kč 10,- židle…. Kč 3,větší množství nádobí …….. Kč 100,-/den
Ceník byl schválen na 19. zasedání Zastupitelstva obce Bílov 15.12.2021.
Ceník je platný od 1.1.2022.

Poděkování ředitelky Charity Studénka p. Jarmily Pomikálkové směřuje ke všem
občanům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Její výtěžek je rekordní.
Díky Vám může Charita pomáhat tam, kde je to potřeba.

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU
ELEKTŘINY v obci BÍLOV

DNE : 7.4.2022 od 7:15 hod.

do 15:15 hod. v obci Bílov

Týká se domů č.p. 1, 2, 3, 5-11, 13-29, 31-43, 45-49, 51-84, 86-101, 103, 104,
106, 107, 108, 110, 112-123, 125, 126, 128, 130, 131, 134,
139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 152-173, 176-185,
ev.č. 1001
Týká se pozemků parc.č. 80/1, 84/9, 201/4, 228/1, 287, 337, 679, 2302/30,
3254/13, 3259/74, 3259/75, 3259/79, 3259/81,
3259/89, 3261/8
REKLAMA
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