Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov
ze dne 9. 12. 2020

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
296/21

Zrušení Sociálního fondu zřízeného na základě Směrnice č. 3/2013

zásady poskytování sociálních výhod, dále zrušení směrnice č. 3/2013 zásady
poskytování sociálních výhod, a to ke dni 31. 12. 2020.
297/21

Směrnici č. 1/2020 zásady sociálních výhod s účinností od 1. 1. 2021.

298/21

Příspěvky dle § 80 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

starostce obce s účinností od 1. 1. 2021 následovně:
a) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 4 000 Kč ročně,
b) na stravování ve výši 55 % z celkové ceny obědu na základě uzavřené
dohody o poskytování služeb ze dne 1. 9. 2016 včetně dodatků k dohodě
s dodavatelem Radkem Hudečkem, Chlebičov, IČ 68317531,
c) na penzijní připojištění ve výši 300 Kč měsíčně na základě uzavřené smlouvy
se státním příspěvkem,
d) u příležitosti životního výročí 50 let a 65 let ve výši 5 000 Kč,
e) na rekreaci ve výši 5 000 Kč ročně.
299/21

Rozpočet obce Chlebičov na rok 2021 po navržených změnách.

300/21

Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlebičov na období 2022-

2025.
301/21

Alokace finančních prostředků do Fondu obnovy na ČOV a kanalizaci

– do fondu obnovy bude převedeno 9 mil. Kč.
302/21

Pověření starostky obce provést rozpočtové opatření č. 10 roku

2020 v neomezené výši na straně příjmů i výdajů.
303/21

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

č. 2019/00098. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.

304/21

Veřejnoprávní smlouvy na NFV s úspěšnými uchazeči o kotlíkovou

dotaci
a) Jiřím Přibylou, Hlavní 37, Chlebičov ve výši 10 000 Kč,
b) Ing. Zuzanou Kašnou, Hlavní 15, Chlebičov ve výši 10 000 Kč,
c) Kristou Přeučilovou, Boženy Němcové 129, Chlebičov ve výši 150 000 Kč.
Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smluv.
305/21

Příloha č. 2 k OZV č. 4/2019 o místním poplatku za systém nakládání

s odpady.
306/21

Revokaci usnesení 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.
307/21

Směnnou smlouvu na směnu pozemku parc. č. 483/7 zastavěná

plocha a nádvoří, včetně stavby bez č. p./č. e., zemědělská stavba v k. ú. Chlebičov
v ceně 30 000 Kč dle znaleckého posudku vlastníka obce Chlebičov za skladový
kontejner ze svařované ocelové konstrukce v ceně 25 000 Kč dle znaleckého
posudku vlastníka Aleše Königa, a to s doplatkem 5 000 Kč, který uhradí pan Aleš
König.

Směnná smlouva bude uzavřena za předpokladu, že do 16. 12. 2020

nebude podána na obecní úřad v Chlebičově žádná jiná nabídka na základě
záměru směnit nemovitý majetek, který byl vyvěšený na úřední desce dne 30. 11.
2020 a sňat bude 16. 12. 2020.

Zároveň pověřuje starostku obce podpisem

smlouvy.
308/21

Trojstrannou

dohodu

mezi

obcí

Chlebičov,

Kateřinskou

zemědělskou a.s., Opava a Königem Alešem, Chlebičov, kdy předmětem
dohody je úprava vztahů mezi stranami v souvislosti s pozemky parc. č. 483/28 a
482 v k. ú. Chlebičov. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
309/21

Záměr pronajmout movitý majetek ve vlastnictví obce Chlebičov,

konkrétně skladový kontejner ze svařované ocelové konstrukce firmě Milan
Baďura, IČ 66170745, sídlem Chlebičov, Větrná 247.

310/21

Projekt výsadby stromů v parku a na ulici Hlavní v obci Chlebičov a

Smlouvu o dílo s Ing. Dobromilou Kopřivovou, Ostrava, IČ 01457268 ve výši 5 000
Kč bez DPH. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
311/21

Podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce místních komunikací

v obci Chlebičov do dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací, Ministerstva pro místní rozvoj.
312/21

Příkazní smlouvu s jk grant, Opava, IČ 03098761 v rámci projektu

Rekonstrukce místních komunikací v obci Chlebičov ve výši max. 24 000 Kč
bez DPH. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
313/21

Žádosti o dary následovně

a) Vila Vančurova o.p.s., Opava ve výši 5 000 Kč,
b) ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice Bartošovice ve výši 5 000 Kč,
c) Zámek Dolní Životice, p.o., Dolní Životice ve výši 5 000 Kč.
Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smluv.
314/21

Zamítá žádosti o dary pro Centrum pro zdravotně postižené

Moravskoslezského kraje o.p.s., Detašované pracoviště Opava a Český červený
kříž.
315/21

Cenový návrh Marius Pedersen, a.s., pro rok 2021 a dodatek

ke smlouvě č. 31484/03. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
316/21

Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému místostarostovi obce

Chlebičov – Kamilu Stanjurovi ve výši 16 251 Kč za podíl na krizovém řízení v aktivním
přístupu při řešení situace spojené s epidemií COVID-19.

317/21

Poskytnutí

mimořádné

odměny

neuvolněnému

zastupiteli

obce

Chlebičov – Iljovi Novotnému ve výši 1 805 Kč za podíl na krizovém řízení v aktivním
přístupu při řešení situace spojené s epidemií COVID-19.

318/21

Poskytnutí

mimořádné

odměny

neuvolněnému

zastupiteli

obce

Chlebičov – Aleši Gibesovi ve výši 4 816 Kč Kč za podíl na krizovém řízení v aktivním
přístupu při řešení situace spojené s epidemií COVID-19.

319/21

Poskytnutí

mimořádné

odměny

neuvolněnému

zastupiteli

obce

Chlebičov – Tomáši Pikovi ve výši 4 816 Kč za podíl na krizovém řízení v aktivním přístupu
při řešení situace spojené s epidemií COVID-19.

320/21

Poskytnutí

mimořádné

odměny

neuvolněnému

zastupiteli

obce

Chlebičov – Mgr. Pavlovi Poštulkovi ve výši 3 010 Kč za podíl na krizovém řízení v aktivním
přístupu při řešení situace spojené s epidemií COVID-19.

321/21

Poskytnutí

mimořádné

odměny

neuvolněnému

zastupiteli

obce

Chlebičov – Ing. Jiřímu Stiborskému ve výši 5 000 Kč za přípravy podkladů pro výběrová
řízení u velkých investičních akcí.

322/21

Poskytnutí

mimořádné

odměny

neuvolněnému

zastupiteli

obce

Chlebičov – Ing. Veronice Königové ve výši 5 000 Kč za výbornou propagaci obce.

323/21

Poskytnutí

mimořádné

odměny

neuvolněnému

zastupiteli

obce

Chlebičov – Jakubu Lokočovi ve výši 5 000 Kč za vypracování studie „Náves v obci
Chlebičov“.

324/21

Poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému zastupiteli obce Chlebičov –

Ing. Zuzaně Kašné ve výši 60 187 Kč za podíl na krizovém řízení přesahující povinnosti
vyplývající z funkce uvolněného zastupitele obce.

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 Chlebičov.
3. Kalkulace nákladů na zajištění odvádění odpadních vod na rok 2021.
4. Vyplacení odměn pro jednotku SDH ve výši 1 000 Kč na osobu.
5. Žádost Charity Opava o spolupráci při Tříkrálové sbírce.
6. ZŠ – rozpočet na rok 2021 (včetně hospodaření s fondy) a SVR na období 20222023.
7. Žádost Jesenické pobočky KCHK na pořádání výstavy v záři 2021 v areálu Lipjo.
8. Poděkování Diakonie Broumov.

9. Nabídka na prodej pozemků parc. č. 627/152 v k. ú. Chlebičov a parc. č. 953/5
a 953/6 v k. ú. Oldřišov.

Kamil Stanjura

Ing. Zuzana Kašná

Místostarosta

Starostka

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Stiborský

Ing. Veronika Königová

