
 

 

Usnesení č. 6. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 1. 2. 2016 

_________________________________________________________________________

__ 

1/6/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání  6. zasedání zastupitelstva obce  

 Doplnění programu: Program nebyl doplněn 

    

2/6/2016     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

                       

3/6/2016      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: p. Žlebka Jindřicha, p. Pítra 

Jaroslava  

 Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Holubovou Janu 

 

4/6/2016    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 9. 11. 2015  

 Informaci starosty obce o nabídkách v rámci poskytování právních služeb 

 Poděkování ZO ČSV za poskytnutý finanční příspěvek na podporu a obnovu 

včelstev 

 Žádost manž. Reichmannových, Karla Čapka 953/27 Kopřivnice o koupi 

stavební parcely v lokalitě povodňových domů 

 Stížnost p. Jiřího Kunce na pracovníka obce 

 

5/6/2016   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje  : 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene k zemní přípojce NN v k.ú obce Životice u 

N. Jičína  p.č. st. 178, a p.č. 215/9 

 Zřízení věcného břemene odpovídající právu umístění domovní plynovodní 

přípojky umístěné na p.č. 58/6 ve vlastnictví manželů Holubových a to na 

obecním pozemku p.č. 58/1, jakož i právo vstupu na tento pozemek za účelem 

údržby a oprav přípojky.  



 

 

 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 takto: Příjmy 31 000 000 mil. Kč, výdaje 

31 000 000 mil. Kč 

 S účinností od 1.2.2016 navýšení odměn neuvolněných členů ZO: Místostarosta 

17 742 Kč, předseda výboru 1 621 Kč, člen výboru 1 291 Kč, člen ZO 491 Kč, 

člen výboru, nečlen ZO 800 Kč  

 Převod nedokončeného hmotného majetku – projekt KD ve výši 237 140.-Kč na 

zmařenou investici 

 Výstavbu vodovodních přípojek pro objekty  ZŠ, MŠ, povodňové domy a sociální 

dům z důvodů problémů v zásobování pitnou vodou vybranou firmou   

 Smlouvu o poskytnutí služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle§ 63 odst.1. zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Nový Jičín o 

výkonu přenesené působnosti v oblasti silničního správního úřadu  ve věcech 

místních komunikací dle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákona o 

pozemních komunikacích“) ve vazbě na ustanovení § 16 odst. 1 zákona o 

pozemních komunikacích  

 Uzavření smluv o dílo č.201521/C01, 201603-1/C01, 201604-1/C01, 

201606/1C01, 201607-1C01 s fy Fabriko Morava na opravy zázemí prostor 

budovy KD, st. úpravy restaurace a vstup, st. úpravy jídelny, kuchyně a 

provozních místností s příslušenstvím.    

 Podání žádosti o dotaci z MSK  na provádění oprav zázemí KD  

 Uzavření smlouvy na dodávku gastro zařízení a vzduchotechniky do kuchyně KD 

s vybraným dodavatelem 

 Zřízení služby rozesílání sms občanům v rámci zkvalitnění komunikace s občany 

 Žádosti o finanční dar: Organizaci Strom života poskytující zdravotně sociální 

služby směrovanou na rok 2016 ve výši 5 tis. Kč, Domovu Salus Tyršova 1015, 

Kopřivnice 5 tis. Kč, Dětskému domovu a školní jídelně Nový Jičín 20 tis. Kč , 

JSDH Mořkov 15 tis. Kč, Občanské poradně Nový Jičín 7 tis. Kč , Českému 

svazu včelařů ZO Mořkov 20 tis. Kč  

 Žádost o dotaci ŘKF Životice u Nového Jičína ve výši 700 tis. Kč 

 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené 

dne 20. 12. 2011, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013 Svazkem 

obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, Městem Kopřivnice, IČ: 00298077, 

http://www.fiedler-magr.cz/


 

 

Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí 

Životice u Nového Jičína, IČ: 48801049  na straně Vlastníka, se společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně 

Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve 

znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu  

 Uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dne 6. 12. 2013 Svazkem 

obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357 na straně mandantáře, s Městem 

Kopřivnice, IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí 

Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice u Nového Jičína, IČ: 48804711 na straně 

mandanta ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového 

materiálu  

 Uzavření smlouvy o vodě předané se společností Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665 ve znění předloženém prostřednictvím 

přílohy č. 3 podkladového materiálu 

 Cenu pro vodné v obci Životice u Nového Jičína ve výši 35,20 Kč bez DPH, 

40,48 Kč s DPH s platností od 1. 2. 2016,  

 Kalkulaci ceny vodného pro rok 2016 ve znění předloženém prostřednictvím 

přílohy č. 4 podkladového materiálu  

 Obecně závaznou vyhlášku č.3/2015 o místních záležitostech k ochraně životního 

prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 

 

6/6/2016   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje vydání Územního plánu   

                 Životice u Nového Jičína 

    ov ě ř i l o 

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územního plán 

Životice u Nového Jičína není v rozporu s Aktualizací č. 1 Politiky územního 

rozvoje České republiky, která nabyla účinnosti dne 17. 4. 2015 a s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011. Dále bylo ověřeno, 

že územní plán není v rozporu ani se stanovisky dotčených orgánů nebo 

stanoviskem krajského úřadu, jak je též uvedeno odůvodnění Územního plánu 

Životice u Nového Jičína, v části zpracované pořizovatelem dle ustanovení § 53 

odst. 4 a 5 stavebního zákona. 
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ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za 

použití § 43 odst. 4 a v souladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších přepisů a dále za použití ustanovení § 171 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán 

Životice u Nového Jičína, formou opatření obecné povahy, jež je předkládán 

jako příloha. 

 7/6/2016     Zastupitelstvo obce neschvaluje : 

 Žádost manž. Reichmanových, Karla Čapka 953/27 Kopřivnice o koupi stavební 

parcely 

   8/6/2016   Zastupitelstvo obce  pověřuje starostu obce: 

   Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce 

   K uzavření smluv a ujednání uvedených v bodě  5/6/2016 

   K jednáním s nájemcem prostor v MŠ využívaných k masérské činnosti 

 Na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení 

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ve znění 

předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,  

 K podpisu veřejnoprávní smlouvy s městem Nový Jičín o výkonu přenesené 

působnosti v oblasti silničního správního úřadu ve věcech místních 

komunikací (bod 5/6/2016 odr.8)  

 Na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení  

uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě ve znění předloženém 

prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu 

 Zveřejnit „ Oznámení o stanovení ceny pro vodné na rok 2016 „na úřední 

desce obce  

      

        Usnesení ZO č. 6 ze dne  1.2.2016  bylo přijato 8 hlasy přítomných členů    

                              Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

 

         Pavel Hasalík                                                   Mgr. Markéta Mřihladová 

 starosta                                                                   místostarosta                  


