Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov
ze dne 17. 5. 2021

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
364/25

Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Chlebičov za

rok 2020 včetně zprávy Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 a zprávy o finanční kontrole za rok 2020
s výrokem „s výhradou“.
365/25

Nápravná opatření chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu

hospodaření obce Chlebičov za rok 2020
a) neuveřejnění smluv z veřejných zakázek do 15 dnů od jejich uzavření a

neuveřejnění skutečně uhrazené ceny plnění do 30 dnů od ukončení plnění:
bylo napraveno tak, že skutečně uhrazené ceny plnění byly zveřejněny 4. 3.
2021 a smlouvy byly uveřejněny 27. 3. 2020 (tribuna), 12. 8. 2020 (prodejní
stánek), 3. 11. 2020 (oprava MK na Arnoštov). Dále bylo přijato opatření
k zamezení opakování takových chyb systémovým nastavením kontroly
vyvěšování a zveřejňování na profilu veřejného zadavatele,
b) nezveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2019 až do doby jeho schválení,
kdy vyvěšen byl do 2. 6. 2020 a schválen 4. 6. 2020 a neodpovídající rozsah
vyvěšení na fyzické úřední desce: bylo napraveno systémovým nastavením
kontroly provedení zveřejnění včasnosti a rozsahu závěrečného účtu,
c) dotace na obnovu křížů z MZe nebyla časově rozlišena na účtu 672: bylo
napraveno ÚD č. 40027 dne 5. 3. 2021.
366/25

Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chlebičov na rok 2021.

367/25

Výsledky výběrového řízení na dodavatele DA s přívěsem

pro Jednotku SDH Chlebičov a smlouvu s vítězným uchazečem firmou

HAGEMANN a.s., Slezská Ostrava, IČ 26826925 v celkové výši 2 495 383 Kč
včetně DPH. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
368/25

Revokaci usnesení č. 357/24: Výsledky výběrového řízení a

smlouvu na TDI a koordinátora BOZP při opravě jednotné kanalizace
na ul. Boženy Němcové s vítězným uchazečem Ing. Danielem Halfarem,
Bolatice, IČ: 74391666 v celkové výši 149 000 Kč včetně DPH. Zároveň
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
369/25

Výsledky výběrového řízení a smlouvu na TDI a koordinátora

BOZP při opravě jednotné kanalizace na ul. Boženy Němcové s vítězným
uchazečem Ing. Danielem Halfarem, Bolatice, IČ: 74391666 v celkové výši
175 000 Kč včetně DPH. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
370/25

Žádost o odkup mobilního kontejneru a jeho prodej panu Milanu

Baďurovi, Chlebičov, Větrná 247, IČ 66170745 za cenu 25 000 Kč bez DPH
na základě kupní smlouvy, kterou vyhotoví obec Chlebičov. Zároveň pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
371/25

Žádost o pronájem části obecního pozemku a záměr obce

pronajmout část obecního pozemku parc. č. 68/2 – vodní plocha v k. ú.
Chlebičov na dobu 30 let panu Milanu Lorenzovi, bytem Chlebičov,
Lípová 249 za jednorázovou úplatu 1 000 Kč.
372/25

Žádosti o mimořádné NFV z FRB:

a) žadatel David Klimek, Chlebičov, Hlavní 31

100 000 Kč,

b) žadatelka Růžena Adamtzová, Chlebičov, Na Kopci 86

100 000 Kč.

Mimořádné NFV z FRB budou poskytnuty na základě veřejnoprávních smluv
se stejnými smluvními podmínkami jako veřejnoprávní smlouvy uzavřené
na základě vyhlášeného Programu NFV z FRB pro rok 2021.

373/25

Nákup

elektronické

úřední

desky

v rámci

společného

výběrového řízení SOH – západ s náklady na pořízení ve výši max. 210 000 Kč
s DPH.
374/25

Vyřazení vítězného uchazeče z VŘ pro akci „Rekonstrukce VO

v obci Chlebičov“, kdy vítězný uchazeč firma Vrbický s.r.o., Opava nesplnila
kritérium technických parametrů svítidel.
375/25

Vítězného uchazeče z VŘ pro akci „Rekonstrukce VO v obci

Chlebičov“ firmu MKK Lightservis, s.r.o., Opava, IČ 05231582 a uzavření
smlouvy v celkové výši 1 001 133 Kč včetně DPH. Zároveň pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
376/25

Zamítnutí žádosti Českého červeného kříže

na finanční

příspěvek.

Zastupitelstvo obce b e r e n a

v ě d o m í:

1. Opatření proti koronaviru – aktuální pravidla, stav.
2. Stav hospodaření obce – zůstatky na účtech ke dni 17. 5. 2021.
3. Zamítavé vyjádření zastupitelstva V. Hoštic ohledně postoupení části
katastru.
4. Změna v projektu „Výsadba na ul. Hlavní a dosadba parku v Chlebičově“
v důsledku nerealizovatelné přímé výsadby stromů na ul. Hlavní z důvodu
existence plynového vedení v daném místě.
5. Zřízení Komise pro VZMR ve složení Ing. Zuzana Kašná, Ing. Jiří Stiborský,
Kamil Stanjura.
6. Připsání na účet ČNB dotace na kříže i malou umělku – obě v plné výši,
tj. 205 050 Kč a 717 905 Kč.
7. Odeslání žádosti o dotaci na MF (kotelny ZŠ, MŠ), na NSA (budova na hřišti),
doplnění informací k žádosti o dotaci z MAS Hlučínsko (vybavení klubovny
na hřišti).

8. Zprávu z jednání pracovního výboru EKO: převedení částky 909 tis. Kč,
dokoupení kompostu, převedení 15 tis. Kč zahrádkářům Chlebičov, převedení
2 mil. Kč na rekonstrukci budovy SK Viktorie a 750 tis. Kč na DA pro JSDH
Chlebičov
9. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2020
včetně

Zprávy

o

výsledku

přezkoumání

hospodaření

Svazku

obcí

mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2020 ze strany Moravskoslezského
kraje a Zprávy Kontrolní a revizní komise při Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska – západ o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska – západ za rok 2020 bez výhrad.
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