Usnesení ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov ze dne 29. 4. 2020

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
217/15

Smlouvy o NFV z FRB
o Veronika a Pavel Guzniakovi

40 000 Kč

o Blanka a Luděk Illíkovi

100 000 Kč

o Martin Bořucký

70 000 Kč

o Jan Lavický

60 000 Kč

o Daniel Hřivnacký

100 000 Kč

370 tis. Kč celkem.
218/15

Žádost

Gabriely

Kaulové

o

odklad

splátek

NFV

z FRB

vzhledem

ke „koronavirové“ situaci o 3 měsíce. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem
dodatku ke smlouvě.
219/15

Žádost Jiřího Přibyly o mimořádnou NFV z FRB ve výši 50 tis. Kč. Zároveň

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
220/15

Zamítnutí žádosti z domova Vila Vančurova o mimořádnou finanční podporu

v jakékoliv výši.
221/15

Zamítnutí žádosti Diakonie Broumov o finanční dar.

222/15

Dar pro Slezskou nemocnici Opava ve výši 10 tis. Kč na nákup materiální

pomoci.
223/15

Výsledky výběrového řízení na rekonstrukci „malé umělky“ u ZŠ. Zároveň

pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítěznou firmou Tree Green, IČ 05191491, se
sídlem Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava, ve výši 715 643 Kč bez DPH na rekonstrukci
povrchu + doplňky (branky, sítě).
224/15

Výsledky výběrového řízení na zadání „Studie nakládání s dešťovými

vodami v obci Chlebičov“ (dotovaný projekt). Zároveň pověřuje starostku podpisem
smlouvy s vítěznou firmou AGPOL s.r.o., IČ 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12,
779 00 Olomouc, ve výši 520 000 Kč bez DPH.

225/15

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 28. 12. 2009 se ZO ČSZ Chlebičov na

bezúplatný pronájem části pozemku parc. č. 126/2 – ostatní plocha o výměře cca 310
m2.
226/15

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek – nebytové prostory v KD

spolkům Klubu turistů Chlebičov a FC Bžž.
227/15

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.

228/15

Výsledky poptávkového řízení na nákup fitness prvků pro park v

Chlebičově, objednávku s vítěznou firmou WO club, IČ 03885224, sídlem Ludvíkova
1351/16, 716 00 Ostrava-Radvanice, na prvky do max. částky 100 tis. Kč bez DPH.
Zároveň pověřuje Ing. V. Königovou jednáním ve věci konkretizace objednávky, včetně
vhodného umístění prvků.
229/15

Žádost obce o úplatný převod zemědělských pozemků od Státního

pozemkového úřadu – pozemky v Lipju, p. č. 23/8, 66/4 a 508/1 v k. ú. obce Chlebičov.
230/15

Záměr obce prodat nemovitý majetek – pozemek p. č. 65/7 o výměře 120 m2

(pod krytým posezením u Bumbálky) spolku P.S. AVZO zo Chlebičov, IČ 47813270,
sídlem Na Kopci 255, Chlebičov za prodejní cenu 17 400 Kč.
231/15

Koupi nemovitého majetku – pozemku p. č. 65/8 o výměře 68 m2 (pod

beachvolejbalovým hřištěm) od spolku P.S. AVZO zo Chlebičov, IČ 47813270, sídlem
Na Kopci 255, Chlebičov za kupní cenu 9 044 Kč.
232/15

Smlouvu o pronájmu nemovitého majetku – zemědělská stavba parc. č. 483/7

o výměře 27 m2 firmě Milan Baďura, IČ 66170745, sídlem Chlebičov, Větrná 247 za cenu
240 Kč za m2 a rok bez DPH.

Zastupitelstvo obce b e r e n a

v ě d o m í:

1. Informace o hospodaření, stav na účtech.
2. Informace k senior taxi - V. Königová.
3. Další žádosti občanů:
Pan Ryba 17. 3. – semafor, problematika zvýšeného světelného „znečištění
Martin Baránek 7. 6. – nový podnět na připojení kanalizace

Chodníček u Ihnů směr Na Rybník – problémová situace, kdy část „obecníku“ se nachází
na pozemku soukromého vlastníka (p. Dorota Kolarčíková).
4. Nabídku firmy Ozdravovna silnic – informace o termínu realizace oprav (reklamace)
komunikace ke skládce a nabídka na opravu zbývajících částí komunikace na skládku
ménězátěžovou metodou.
5. Nabídku firmy ROSIS na opravu asfaltu od RD č.p. 93 (R. Buchty) k odbočce na skládku
od stejně od č.p. 93 (R. Buchty) k vratům do zemědělského družstva, kdy jde o rozsah
1 094 m2 (odfrézování, postřik, vrstva asfaltu).
6. Analýzu veřejného osvětlení.
7. Informace SFŽP ke kotlíkovým půjčkám.
8. SmVaK – změna sazby DPH u vodného na 10 %.
9. Podání žádosti o dotaci na DA pro Zásahovou jednotku SDH Chlebičov.
10. Poděkování domova Bílá Opava.
11. Revitalizace dopravního značení – 2. část.
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