
 

 

Usnesení č. 8. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 15.6.2016 

_______________________________________________________________________ 

1/8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání  8. zasedání zastupitelstva obce  

2/8/2016     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

3/8/2016      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: Žlebek Jindřich, 

Černoch Gerald , zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou 

4/8/2016    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 25.4.2016  

 Informaci o zájemci na provozování Obecníku   

 Informaci starosty o jednání na Biskupství ostravsko - opavském o dalším 

využívání farní budovy  

 Žádost Domova Duha Nový Jičín, Hřbitovní 1128/41 o příspěvek na činnost   

 Žádost Asociace rodičů, Prostějov o finanční příspěvek 

 Žádost Matice Radhošťské o finanční příspěvek na opravu střechy kaple 

 Informaci starosty obce o obdrženém stanovisku MMR ČR k obsazování 

povodňových domů  

 Informaci starosty obce o podané žádosti p. Květy Šimůnkové, Ostrava o 

nájemní bydlení v sociálním domě 

5/8/2016   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje  : 

 Finanční vyrovnání se Svazkem obcí regionu Novojičínska ve věci stavby 

kanalizace a přijímá částku ve výši 8 019,88 Kč v rámci tohoto vypořádání 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 obce o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů    

  Prodej pozemku p.č. 636/53 o výměře 984 m2 p Kozelkové Kristýně, Životice u 

Nového Jičína 36 za cenu v místě obvyklou 

 Spolufinancování opravy komunikace k obecnímu vodojemu v k.ú. Mořkov    



 

 

   Prodej pozemků p.č. 1530/61 o výměře 8m2, 1530/60 o výměře 47m2, 1530/59 o 

výměře 20 m2, 1530/58 o výměře 34 m2 a 1530/6 část o výměře cca 40 m2, dle 

GP manž. Kutňákovým , Životice u Nového Jičína 157 , na základě vyhlášeného 

prodejního záměru 

 Žádost ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína ,příspěvkové organizace o rozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2015 následovně“ HV činí 42 971.-Kč z toho 30 

tis. Kč do fondu odměn a 12 971.- Kč do fondu rezervního 

 Žádost ZŠ a MŠ příspěvkové organizace o snížení závazného ukazatele na rok 

2016 o 100 tis. Kč na částku 1,1 mil Kč z důvodů úspory energií 

 Interní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a směrnici pro 

schvalování a rozhodování zadavatele při administraci veřejných zakázek  

 II. úpravu rozpočtu obce: příjmy + 300 tis. výdaje + 300 tis. celkem příjmy  

31,3 mil Kč, výdaje 31,3 mil Kč     

 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice 

 Žádost Matice Radhošťské o finanční příspěvek ve výši 5 tisíc Kč na výměnu 

šindelů na Cyrilo – Metodějské kapli 

 Žádost domova Duha, Nový Jičín , Hřbitovní ul. 1128/41 ve výši 20 tisíc Kč na 

pokrytí nákladů na provoz zařízení. 

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

        6/8/2016    Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína 

 Ruší Směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu schválenou Zastupitelstvem 

obce Životice u Nového Jičína dne 17.8.2015 usnesením č.4       

       7/8/2016   Zastupitelstvo obce  pověřuje : starostu obce: 

   Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

   K uzavření smluv s žadateli o koupi pozemků a ujednáních viz bod  5/8/2016 

   K oslovení dodavatele na vybavení farní kuchyně   

     finanční výbor :  

 K provedení kontroly rozdělení HV za rok 2015 Příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ v Životicích u Nového Jičína 

      Usnesení ZO č. 8 ze dne  15.6.2016  bylo přijato 8 hlasy přítomných členů            

                     Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

      Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

starosta                                                                                       místostarosta     


