Výpis usnesení ze zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov
ze dne 20. 2. 2019

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

38/5
Rozpočet obce na rok 2019.
39/5
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020-2023.
40/5
Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. zřízením provozovny pošty
Partner, kdy Zástupcem bude Obec Chlebičov. Zároveň pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
41/5
Smlouvu s Moravskoslezským krajem na spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Zároveň pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
42/5
Jmenování zástupce do pracovního výboru Eko Chlebičov a.s., kterým se stává
pan Kamil Stanjura.
43/5
Dohodu o provedení práce se zastupitelem obce panem Kamilem Stanjurou.
44/5
Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se zastupiteli Ing. Zuzanou Kašnou jako
vedoucím
manažerem
projektu
a
Ing.
Pavlem
Novotným
jako
projektovým manažerem-koordinátorem aktivit při realizaci projektu „PODPORA
KULTURNÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH OBCÍ CHLEBIČOV A LIPTOVSKÉ REVÚCE"
v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
DPČ se schvaluje na období 20. 2. 2019 až 31. 10. 2019.
45/5
Smlouvu o zřízení VB na parc.č. 512 s GasNet s.r.o., Ústí nad Labem
pro stavebníka Ondřeje a Barboru Bučkovy. Výše úplaty se stanovuje na 2 000 Kč
bez DPH. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
1. Oznámení nálezu stavby na parc.č. 340, 496, 664/1 (sakrální stavby-kříže)
v k.ú. Chlebičov dle § 1084 nebo § 1051 a následující občanského zákoníku. Oznámení
o nálezu a případná výzva osobám, které zřídily stavby na cizím pozemku, bude
vyvěšena na úřední desce OÚ Chlebičov.
2. Informaci starostky obce o zadání revizí pojistných smluv majetku obce Chlebičov
pro jejich neaktuálnost.
3. Informaci starostky obce o ztrátě dat, přesněji e-mailových zpráv, z období části roku
2018 (od února) a předchozích období.
4. Informaci starostky o neuzavření již schválené smlouvy s panem Šarmanem
na realizaci projektu opravy budovy SK Viktorie Chlebičov a nutnosti tuto věc dořešit.
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5. Žádost Projektu Hultschiner-Soldaten, z.s. o finanční příspěvek. Žádost je ZO
zamítnuta.
6. Žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti o finanční příspěvek. Žádost je ZO
zamítnuta.
7. Žádost ZO ČSCH Chlebičov na pokácení ovocného stromu na parc.č. 2 - zahrada
v k.ú. Chlebičov, a to svépomocně a na náklady organizace ZO ČSCH Chlebičov. ZO
nemá proti realizaci pokácení stromu námitky. Chovatelé na oplátku vysadí 2 ks
vzrostlejších stromů.
8. Usnesení starostky obce č. 5/2019 o schválení uzavření smlouvy s firmou
Galileo corporation s.r.o., Chomutov na zajištění a nasazení SSL certifikátu na webové
stránky obce Chlebičov.
9. DPP s novým odpovědným zástupcem – technologem za ČOV Chlebičov panem
Zbyňkem Skybou.

Místostarosta obce:

Starostka obce:

Kamil Stanjura

Ing. Zuzana Kašná

Ověřovatelé zápisu:

Jakub Lokoč

Mgr. Petra Stanjurová
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