Výpis usnesení ze zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov
ze dne 19. 12. 2018

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

21/3
Jmenování člena školské rady za zřizovatele, kterým byl zvolen pan
Mgr. Manfred Hubálek.
22/3

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

a) Měsíční výdaje rozpočtu obce Chlebičov pro rok 2019 nesmí překročit výši jedné
dvanáctiny výdajů rozpočtu obce schváleného pro předchozí rozpočtový rok, a to
až do doby schválení rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení.
b) Závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci obce – ZŠ a MŠ Chlebičov, p. o.,
Školní 105, 747 31 Chlebičov v celkové výši: 1 870 000 Kč (1 470 000 Kč
provozní náklady, 400 000 Kč mzdové náklady).
23/3
Pověření starostky obce pro provedení rozpočtového opatření č.8
v nadlimitní výši.
24/3
Přílohu č. 2 (skutečné náklady) k OZV č. 3/2017 o místním poplatku
za systém nakládání s odpady.
25/3
Smlouvu s MSK o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou. Zároveň pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
26/3
Smlouvu s EKO-KOM na Projekt podpory sběru tříděného skla a zároveň
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
1.
2.
3.
4.
5.

Poděkování Linky bezpečí za finanční dar.
Poděkování Charity Opava za finanční podporu.
Uskutečnění Tříkrálové sbírky v naší obci proběhne 3. – 6. 1. 2019.
Nucený převod akcií České spořitelny a.s. na nového vlastníka.
Cenovou nabídku firmy Chlebiš na zakoupení kartáče a dalších doplňkových
možností.
6. Cenovou nabídku firmy Gordic vs. ATLAS na zakoupení modulu Smlouvy.
7. Změna ceny vodného (a stočného) SmVaK
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8. Cenovou nabídku firmy Marius Pedersen s.r.o. na svoz komunálního odpadu v obci
Chlebičov.
9. Zajištění podepsání prohlášení o mlčenlivosti všech členů výborů a komisí z řad
občanů i z řad zastupitelů obce.
10. Žádost rehabilitačního centra Stonožka.

Místostarosta obce:

Starostka obce:

Kamil Stanjura

Ing. Zuzana Kašná

Ověřovatelé zápisu:

Aleš Gibes

Ing. Jiří Stiborský
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