Výpis usnesení ze zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov
ze dne 21. 11. 2018

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
6/2

Plán inventur za rok 2018.

7/2

Zásady tvorby a čerpání finančních prostředků z FRB na poskytnutí NFV – plný
text usnesení je nedílnou přílohou tohoto usnesení č. 7/2 zápisu z 2. zasedání ZO.

8/2

Přílohu č. 1 – Rozsah účelu poskytnutí NFV z FRB ke schváleným zásadám tvorby
a čerpání finančních prostředků z FRB.

9/2

Přílohu č. 2 – Kritéria hodnocení ke schváleným zásadám tvorby a čerpání
finančních prostředků z FRB.

10/2
Program pro podávání žádostí o poskytnutí NFV z FRB pro rok 2019 – výzva,
1. kolo, včetně podmínek.
11/2
Smlouvu s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
na poskytování prací a služeb. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
12/2
Darovací smlouvu na finanční dar pro Charitu Opava ve výši 5 000 Kč. Zároveň
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
13/2 Odměňování členů ve výborech a komisích z řad občanů – výše odměny se stanovuje
na 300 Kč za jednu schůzku a zároveň se stanovuje maximální výše odměny za jeden
kalendářní rok ve výši 1 500 Kč. Výplata odměn se bude provádět jedenkrát ročně,
zpravidla v prosinci kalendářního roku.
14/2 Pověření starostky obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření
rozpočtu obce do výše 500 000 Kč jednotlivě v oblasti příjmů, výdajů a financování,
v oblasti dotací pověřuje starostku k zapojení těchto financí do rozpočtu obce
v neomezené výši.
15/2 Pověření starostky obce k uzavírání smluv na služby a stavební práce s finančním
limitem do 100 000 Kč bez DPH jednotlivě v každé smlouvě.
16/2 Zamítnutí žádosti ČČK o spolufinancování na vydání publikace týkající se oblasti
poskytování první pomoci.
17/2 Žádost Jesenické pobočky klubu chovatelů kníračů a povoluje konání oblastní
výstavy psů v září 2019 v areálu Lipjo, kdy tento areál mohou využít v den konání výstavy
bezplatně.
18/2 Zamítnutí usnesení o zřízení školského a tělovýchovného výboru.
19/2 Odložení jmenování člena školské rady při ZŠ a MŠ Chlebičov za zřizovatele.
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20/2 Darovací smlouvu na finanční dar pro Záchrannou stanici Bartošovice ve výši
3 000 Kč. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení

obcí Hlučínska za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017 ze strany
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2017.
2) Plán akcí na období prosince 2018 a pozvání na některé akce roku 2019.
3) Zpravodaj obce Chlebičov – prosinec 2018, odpovědný redaktor K. Stanjura, uzavírka
příspěvků 30. 11. 2018, vydán bude v polovině prosince 2018.
4) Usnesení starostky č. 1 – o zřízení komisí.
5) Požadavek na zákaz konzumace jakýchkoliv alkoholických nápojů ve sportovní hale
a zároveň pověřuje komisi pro kulturu, vzdělávání a sport zpracováním provozního řádu
pro sportovní halu.
6) Podnět Mysliveckého sdružení Angelika ohledně narůstajícího jevu ježdění řidičů
motorek a čtyřkolek na osázených a osetých pozemcích nejen v katastru obce Chlebičov,
ale také na pozemcích spadajících do honebního revíru mysliveckého sdružení, což má
za následek nárůst škod majitelům těchto pozemků a správcům honebního revíru.
Zastupitelstvo pověřuje napsáním článku s výzvou k nápravě takového chování paní
starostku, také ji pověřuje k jednání se starostou obce Štěpánkovice, do které spadají
některé z poškozovaných pozemků. Dále zastupitelstvo obce pověřuje komisi
pro prevenci kriminality, přesněji p. Pavla Novotného, k neformální konzultaci ohledně
této skutečnosti s napor. Milanem Bártou, DiS.
7) Vyžádanou nabídku firmy Atlas Software a.s. na SW smlouvy za cenu 45 400 Kč bez DPH
s dobou platnosti smlouvy 5 + 1 let. Zastupitelstvo obce nemá v současné situaci zájem
o prezentaci softwaru, ale až po dodání alespoň jedné další nabídky.
8) Žádost Pavla Šnajdra o cvičení zumby v KD v Chlebičově, a to každý čtvrtek od 18:30 do
19:30 hod., včetně zapůjčení aparatury.
9) Žádost Záchranné stanice Bartošovice o finanční příspěvek na jejich provoz (schváleno
bodem č. 20/2).
Místostarosta obce:

Starostka obce:

Kamil Stanjura

Ing. Zuzana Kašná
Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Pika

Ing. Pavel Novotný
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