
 

 

Usnesení č. 7. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 25.4.2016 

_________________________________________________________________________ 

1/7/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání  7. zasedání zastupitelstva obce  

 Doplnění programu:   

Schválení závěrečného  účtu obce za rok 2015, schválení účetní závěrky obce, 

Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Životice u N. Jičína  

Provedení I. Úpravy rozpočtu obce   

 

2/7/2016     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

                       

3/7/2016      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. Moniku Hajnou, p. ing. 

Martina Hromádku   

 Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou 

 

4/7/2016    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 1.2.2016  

 Informaci v výsledku kontroly IBP a z toho vyplývajících povinností pro obec (k 

31.12.2016 zákaz používání kotle v budově č.p. 3 – doporučena výměna)  

 Žádost p. Gerykové Růženy, Životice u N. Jičína 151 o ukončení nájmu 

pozemků 

 Žádost p. Kozla Pavla, Životice u N. Jičína 192 o pronájem pozemku  

 Žádost p Tomka , N. Jičín, Dlouhá 1965/26  o pronájem pozemku 

 Žádost p. Biskupa, Mořkov Dolina 426 o pronájem pozemků 

 Žádost p. Kozelkové Kristýny Životice u N. Jičína 36 o koupi pozemku p.č. 

636/53 v lokalitě povodňových domů 

 Žádost p. Kozelkové Alice, Životice u N. Jičína 36 o pronájem stánků na hřišti 

TJ ve dnech 24.6.2016 a 13.8.2016 k zajištění občerstvení při kulturních  akcích 



 

 

 Návrh na vybudování veřejného  parkoviště u MAZETY (v případě souhlasu 

jednat s vlastníkem pozemku) 

 Informaci o možnosti vybudování odpočinkově sportovní zóny 

 Informaci o probíhajících pracích ve farní budově   

 Zabývat se otázkou možnosti odkoupení nemovitosti č.p. 2  

 Stížnosti k parkování na místních komunikacích  

 Žádost o příspěvek na zřízení Baby boxu 

 Odstoupení p.Denkové Lucie, Životice u N. Jičína 48 z funkce člena kulturního 

výboru   

 Žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci dotačního programu „ Kotlíková dotace v 

MSK“ 

 Projednání otázky reorganizaci pracovních míst  

 

5/7/2016   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje  : 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 

provést stavbu na pozemku p.č. 1557 a 636/1 spočívající ve vybudování el. 

přípojky a přípojky vodovodu pro stavbu RD manž. Denkových, Životice u N. 

Jičína 48  

 Vyhlášení veřejného záměru na odprodej pozemku p.č. 636/53 o výměře 984 m2 

 Zpracování projektové dokumentace  a realizaci přechodu pro chodce v blízkosti 

MŠ   

 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací pro období 2016 – 2025 ve znění 

příloh  

 Podání žádosti o dotaci na stavbu „Společenské a sportovní zázemí sportoviště“ 

na místním hřišti a tím i spolufinancování uvedeného projektu ( podmíněno 

získáním dotace) 

 Přijetí dotace z MSK na opravy prostor KD ve výši 300 tis Kč  

 Spolupráci s právní kanceláří JM Kopřivnice – právní poradenství pro obce  

 Provedení výměny kotle na tuhá paliva v budově č.p.3 dle doporučení odborné 

firmy  

   Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem se 

Svazkem obcí - Cyklostezka  na převod pozemku p.č. 1617 o výměře 23 m2 

 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Svazek 

obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ,IČ 72545691 za rok 2015 



 

 

 Finanční dar:  Škole života, Beskydská N. Jičín ve výši 10 tis. Kč, Hřebčínu HF 

Životice u N. Jičína ve výši 10 tis. Kč, Fondu pro opuštěné a handicapované děti 

ve výši 5 tis. Kč,, Odboru KČT Mořkov ve výši 5 tis. Kč , TJ Mořkov (děti ze 

Životic u N. J.ve výši 10 tis. Kč) Mysliveckému spolku Jedle ve výši 20 tis. Kč 

 Kostel sv. Jana Křtitele a farní budovu v Životicích u Nového Jičína jako kulturní 

památku místního významu 

 Vstup obce do spol. SOMPO  

 Nabídku redakce Novojičínský Deník na spolupráci  

 Odstoupení p. Lucie Denkové Životice u Nového Jičína 48 z funkce člena 

kulturního výboru k 30.4.2016 a volí do této funkce p. Martinu Černou, Životice 

u N. Jičína 112 s platností od 1.5.2016 a schvaluje vyplácení odměny ve výši 

800.-Kč od 1.5.2016 

 I. Úpravu rozpočtu obce příjmy 31 mil. výdaje 31 mil. 

 Výběrovou komisi ve složení ing. Martin Hromádka, Jaroslav Pítr, Pavel Hasalík 

pro výběr dodavatelů stavebních ,natěračských a topenářských prací na farní 

budově, dále k provedení výběru dodavatele na provedení úprav unimobuňky a 

dodávku čekárny   

 Závěrečný účet obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce a to bez výhrad 

 Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2015 

 Převod hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 

 Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Životice u Nového Jičína, 

příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015 

 Vyřazení územního plánu obce IČ 40002, pořizovací cena 514 742,50 Kč 

z důvodu vydání nového územního plánu 

                                

         6/7/2016    Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína deleguje: 

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst.2 písm.f) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti 

ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, 



 

 

deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Mgr. Markétu 

Mřihladovou, nar. 12.5.1975, bytem Životice u Nového Jičína 29 

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv 

akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 26.5.2016, a to k výkonu 

všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě nebo náhradní valné hromadě 

společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc  ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, 

aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně pana Pavla Hasalíka  

nar. 18.3.1959 bytem Životice u Nového Jičína 100 

       

   7/7/2016   Zastupitelstvo obce  pověřuje starostu obce: 

   Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce 

   K uzavření smluv s vybranými dodavateli a ujednání uvedených v bodě  

5/7/2016 

    K jednání s Biskupstvím Opavsko - Ostravským o dalším využívání farní 

budovy obcí   

 K vyřešení správcovství na hřišti TJ  

 K vyhlášení prodejního záměru na odprodej pozemku z majetku obce 

      

        Usnesení ZO č. 7 ze dne  25.4.2016  bylo přijato 8 hlasy přítomných členů    

                              Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

 

         Pavel Hasalík                                                   Mgr. Markéta Mřihladová 

 starosta                                                                   místostarosta                  


