Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov
ze dne 16. 6. 2021

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
377/26

Revokace usnesení č. 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.
378/26

Výsledky výběrového řízení na dodavatele DA s přívěsem

pro Jednotku SDH Chlebičov a smlouvu s vítězným uchazečem firmou
PROGRES SERVIS SIBŘINA, s.r.o., Český Brod, IČO 00549142 v celkové výši
1 950 800 Kč bez DPH. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
379/26

Nákup komunálního stroje Husqvarna rider P 524 EFI s žacím a

mulčovacím ústrojím dodavatele ALDA Opava, s.r.o., Opava, IČ 02197413 za
cenu 435 058 Kč vč. DPH. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
380/26

Memorandum o spolupráci s Velkými Hošticemi při přípravě a

realizaci projektu cyklostezky Velké Hoštice-Chlebičov.
381/26

Výsledky

poptávkového

řízení

na

dodavatele

vybavení

klubovny v budově na hřišti SK Viktorie a smlouvu s vítězným uchazečem
firmou Vybavení škol, s.r.o., Opava, IČO 04514394 ve výši 180 038,32 Kč
včetně DPH. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
382/26

Žádost o udělení výjimky z průměrného počtu žáků pro ZŠ

Chlebičov pro školní rok 2021/2022 s předpokládanými počty žáků
v jednotlivých třídách:
1. třída 11 žáků
2. třída 17 žáků

3. třída 13 žáků
4. třída 12 žáků
5. třída 8 žáků

celkem 61 žáků.

Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje přidělení finančních prostředků na
úhradu rozdílu ve financování mezd.
383/26

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Chlebičov pro školní

rok 2021/2022 o 4 děti v každé třídě až do výše 28 dětí ve třídě.
384/26

Rozpočet ZŠ a MŠ Chlebičov, p.o. na rok 2021 a střednědobý

výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023.
385/26

Záměr obce směnit bez doplatku pozemek parc. č. 68/19 trvalý

travní porost v k. ú. Chlebičov vlastníka obce Chlebičov za pozemek parc. č.
68/27 vodní plocha v k. ú. Chlebičov vlastníka Jiřího Hollesche.
386/26

Záměr obce pronajmout část pozemku parc. č. 68/2 vodní plocha

v k. ú. Chlebičov panu Rostislavu Beinhauerovi, Chlebičov, manželům H. a
J. Dostálovým, Chlebičov a panu Milanu Lorenzovi, Chlebičov na dobu 30 let
za jednorázovou platu 1 000 Kč.
387/26

Záměr obce pronajmout část pozemku parc. č. 68/27 vodní

plocha v k. ú. Chlebičov panu Milanu Lorenzovi, Chlebičov a manželům H. a
J. Dostálovým, Chlebičov na dobu 30 let za jednorázovou úplatu 1 000 Kč.
Tento předmětný záměr bude vyvěšen až v případě uskutečněné směny a
změny vlastnických vztahů k předmětnému pozemku, včetně provedení
vkladu práva na katastru nemovitostí.
388/26

Záměr obce pronajmout část pozemku parc. č. 483/28 ostatní

plocha v k. ú. Chlebičov pro umístění mobilního kontejneru panu Milanu
Baďurovi, Větrná 247, Chlebičov, IČO 66170745 na dobu 10 let za 1 000 Kč
bez DPH ročně.

389/26

Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí mimořádné NFV z FRB

žadateli Davidu Klimkovi, Chlebičov ve výši 100 000 Kč. Zároveň pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
390/26

Smlouvu s MSK o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě

Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a
technické infrastruktury obcí. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
391/26

Návrh smlouvy o spolupráci s městskou částí Malé Hoštice a

podílení se na nákladech na projektovou dokumentaci pro vybudování
cyklostezky Malé Hoštice-Chlebičov.

Zastupitelstvo obce b e r e n a

v ě d o m í:

1. Stav hospodaření obce – zůstatky na účtech ke dni 31. 5. 2021.
2. Schválení akce k dotaci – oprava komunikace Boženy Němcové v max. výši
1 500 000 Kč.
3. Připsání dividend z EKO-Chlebičov ve výši 914 000 Kč na bankovní účet a jejich
následné účetní převedení do Fondu obnovy ČOV a kanalizace.
4. Pozitivní vyjádření z SPÚ ohledně příjezdové cesty k rybníku.
5. Odeslání další žádosti o dotaci z NSA na rekonstrukci budovy na hřišti.
6. Zprávu z jednání finančního výboru.
7. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020 ze strany Moravskoslezského
kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o
výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2020.
8. Požadavek p. Jakuba Ihna na odstranění chodníku „obecníku“ z územního
plánu.

9. Zápis do kroniky obce za rok 2019.
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