
Usnesení č. 5. ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.11.2015

___________________________________________________________________________

1/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce

Doplnění programu:

   Stanovení podmínek při prodeji pozemků ke stavebním účelům

 Pověření finančního výboru k provedení kontroly v obecním lese

2/5/2015     Zastupitelstvo obce volí:

      předsedu návrhové komise:        p.Pavla Hasalíka

členy návrhové komise: p. Mgr. Markétu Mřihladovou

                      

3/5/2015      Zastupitelstvo obce určuje:

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění platných předpisů, ověřovatele zápisu: ing. Zdeňka Novotného, p. 

Geralda Černocha 

Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou

4/5/2015       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 17.8.2015 bez výhrad

 Žádost o finanční podporu organizaci Strom života poskytující zdravotně sociální 

služby směrovanou na rok 2016

 Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 

podkladového materiálu

 Informaci starosty obce o postupu prací na výstavbě vodovodu a oprav

komunikace, žádosti společnosti Moravian, Kruhu přátel Karla Hofmana  o finanční



 příspěvky a  Marcely Malátkové Beskydská 507, Nový Jičín ve věci pronájmu 

nebytových prostor

 Informaci o prodeji lesních pozemků v katastru obce

 Žádost obce Mořkov o spolufinancování oprav místní komunikace

 Sdělení o stavu mysliveckých zařízení předložené p. Škorňou – správcem obecních 

lesů

 Žádost Dětského domova a Školní jídelny Nový Jičín

 Žádost o příspěvek na zřízení Baby Boxu

 Poděkování Mgr. Černocha předsedy Fondu pro opuštěné a handicapované děti za 

finanční podporu na akci pro postižené děti, která se uskutečnila 5.9.2015            

v Mořkově za účasti 303 dětí 

 Přípravu „ Obecně závazné vyhlášky týkající se životního prostředí „

5/5/2015   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje :

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 1526/1, 1529/4 a 

1529/33

 Rozpočtový výhled obce Životice u Nového Jičína na rok 2016 a 2017 (viz příloha)

 Rozpočtové provizorium na rok 2016: příjmy dle skutečnosti, čerpání výdajů měsíčně 

ve výši 1/12 upraveného rozpočtu 2015 v členění dle oddílu, paragrafu, z výjimkou 

čerpání investičních výdajů – úhradu faktur z dříve uzavřených smluv, neinvestiční 

příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Životice u NJ do schválení rozpočtu 2016 

ve výši 100 000,- Kč měsíčně. 

 III. Úpravu rozpočtu za rok 2015 ( viz příloha)  - příjmy + 3 300 000.-Kč celkem: 

65,167 mil Kč, Výdaje + 19 000 000,. Kč celkem 94,867 mil Kč, Financování + 

15 700 000,. Kč,- celkem 29,7 mil Kč

 Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi spol. SmVaK a.s. a obci 

Životice u Nového Jičína ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 

podkladového materiálu ( č.287/DPS/NJ/V/2015)

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu IV-12-8011527



 Ponechat částku na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí

na rok 2016 (přeplatek dopravní obslužnosti)

 Prodej dříví na stavbu RD p. Lucii Denkové, Životice u N. Jičína 48 dle směrnice ZO

 Při prodeji obecních pozemků  schválených územním plánem obce k výstavbě 

zapracovat do kupní smlouvy termíny a ujednání o zahájení výstavby RD 

s kupujícím

 zajištění provozování zbudovaného vodovodu obcí Životice u Nového Jičína

 Poskytnutí finančního daru ŘKF ve výši 200 tis. Kč na opravy omítek a ozvučení   

       prostor místního kostela

   6/5/2015   Zastupitelstvo obce  pověřuje:

                starostu obce:

 Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce

 K uzavření smluv a ujednání uvedených v bodě 5/5/2015

 K provedení posledního rozpočtového opatření za rok 2015 v neomezeném rozsahu

 Zajistit provozování vodovodu Obcí Životice u Nového Jičína od kolaudace     

vodovodu do doby vybudování vodovodních přípojek Obcí Životice u Nového 

Jičína 

 předložit na příští zasedání zastupitelstva obce posouzení variant provozování 

vodovodu obcí nebo podnikatelským subjektem v rámci zákona č.139/2006 Sb., o 

koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) nebo zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

finanční výbor :

 K provedení kontroly hospodaření v obecních lesích za přítomnosti správce 

obecního lesa    

       

      

   Usnesení ZO č. 5ze dne  9.11.2015 bylo přijato 7.  hlasy přítomných členů   

                              Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

         Pavel Hasalík                                                   Mgr. Markéta Mřihladová

starosta                                                                  místostarosta                 




