Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov
ze dne 14. 4. 2021

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

354/24

Provedení inventarizace majetku obce za rok 2020.

355/24

Účetní závěrku obce Chlebičov za rok 2020.

356/24

Smlouvy o NFV z FRB následovně:

a) Jana Fussková, Chlebičov

100 000 Kč

b) Tomáš Tihelka, Chlebičov

100 000 Kč

c) Jiří a Krista Přeučilovi, Chlebičov

100 000 Kč

d) Miroslav a Martina Šveláňovi, Chlebičov

100 000 Kč

e) Lenka Lišková, Chlebičov

100 000 Kč

f) Štefan a Markéta Bartošovi, Chlebičov

100 000 Kč

Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smluv.

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.

358/24

Smlouvu o pronájmu pozemku parc. č. 103 – zahrada, k. ú. Chlebičov,

vlastníka obce Chlebičov na dobu 10 let panu Josefu Dvořákovi, bytem Chlebičov,
Hlavní 30 za jednorázovou úplatu 1 000 Kč. Zároveň pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.

359/24

Zamítnutí protinávrhu vlastníka pozemků parc. č. 535/68 a 535/101

k nabízené kupní ceně.

360/24

Rekonstrukci kotelny MŠ a ZŠ Chlebičov:

a) zrealizovat akci pod názvem „Obec Chlebičov – Rekonstrukce kotelny MŠ a ZŠ
Chlebičov“ (dále jen „akce“),

b) podat žádost o dotaci na realizaci akce, a to u Ministerstva financí, jakožto
poskytovatele dotace, v rámci podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a
rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí,
výzva VPS – 228 – 3 2021,
c) zabezpečit dostatek finančních prostředků pro potřeby následné úhrady
povinné výše předepsané finanční spoluúčasti u akce, a to dle pravidel
poskytovatele dotace a podané žádosti o dotaci, minimálně však ve výši 10 %
z celkových nákladů akce,
d) zabezpečit dostatek finančních prostředků pro potřeby následné úhrady
případných dalších nákladů akce, které nebudou započítány do celkových
nákladů akce dle předchozí bodu tohoto usnesení.

361/24

Výsledky výběrového řízení na dodavatele pro akci „Obec Chlebičov –

Rekonstrukce kotelny MŠ a ZŠ Chlebičov“ a smlouvu s vítězným uchazečem, firmou
K+K

362/24

Výsledky výběrového řízení na dodavatele pro akci „Rekonstrukce

VO v obci Chlebičov“ a výzvu, aby vítězný uchazeč doložil výsledky zkoušek
z VŠB-TU u předmětného svítidla.

363/24

Zamítnutí žádosti o finanční podporu Linky Bezpečí, z. s. a ZŠ a MŠ

speciální Krnov.

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 účtu ke dni 12. 4. 2021.
3. Žádost pana Milana Lorenze o pronájem pozemku ve vlastnictví obce Chlebičov.
4. Žádost pana Milana Baďury o odkup mobilního skladovacího prostoru.
5. Nabídku realizace koupacího jezírka nebo biobazénu v areálu Lipja.
6. Zamítnutí poskytnutí dotace MSK v rámci projektu rekonstrukce budovy
SK Viktorie Chlebičov (elektroinstalace).

7. Poděkování organizace Zdravotní klaun, o.p.s. za finanční podporu.
8. Poděkování Mysliveckého spolku Angelika za finanční dar.
9. Poděkování SONS za finanční dar.
10. Zaslání písemného dotazu společnosti TEMPO k umístění boxu Zásilkovny na
pozemku před prodejnou v Chlebičově.

11. Zaslání žádosti o vyjádření Zastupitelstvu obce Velké Hoštice k vyjádření
stanoviska ke změně rozlohy katastru obce Chlebičov.

12. Podání žádosti o dotaci na sady.
13. Podání žádosti o dotaci na vybavení klubovny (extrovky) v budově na hřišti.
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