
 

 

Usnesení č.10. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 24.10.2016 

_________________________________________________________________________ 

1/10/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce  

2/10/2016     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

3/10/2016      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. ing. Zdeňka 

Novotného,  p. Jaroslava  Pítra 

  zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou 

4/10/2016    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 7.9.2016  

 Informaci starosty o obdrženém dopise p Novotné Radky, Životice u Nového 

Jičína adresovaném ke dni 10.10.2016     

 Podání odporu panem Aloisem Jančálkem Životice u Nového Jičína 21 k vydání 

povolení k dočasnému sjezdu z pozemku p. Meixnera, Životice u Nového Jičína 

166 na pozemek p.č. 1531/1 ve vlastnictví obce 

 Informaci starosty obce o zahájení prací na vodovodních přípojkách, 

připravovaných projektech a stavu rozpracovanosti žádostí o dotace . (Kulturní 

dům, objekt č.p. 3, zařízení sportoviště,  výstavba podia na hřišti, přechodu pro 

chodce a parkoviště, multifunkční hřiště,   

5/10/2016   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje   : 

 Rozpočtové provizorium na rok 2017 do doby schválení rozpočtu obce na rok 

2017 a to ve výši jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu 2016 v členění dle 

oddílu, paragrafu, z výjimkou čerpání investičních výdajů – úhradu faktur z dříve 

uzavřených smluv , příspěvek PO ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína  do 

schválení rozpočtu 2017 ve výši 90 000,00 Kč měsíčně.  

 Proplacení prací na vodovodní přípojce v nemovitosti do výše 5 tisíc korun 

spočívající v propojení vodovodního řádu od vodoměru do systému 

zásobování pitnou vodou domácnosti. Obec zajistí odbornou firmu, která tyto 

práce bude provádět.  



 

 

  Prodej pozemku p.č. 1563/8 o výměře 45m2 dle GP 855 -131/2015 p. Monice 

Hajné, Životice u Nového Jičína 9, na základě vyhlášeného veřejného záměru a 

to za cenu 100 Kč/m2 a náklady spojené s převodem pozemku. 

 Uzavření smlouvy o dílo se SSMSK na údržbu chodníků při mostním tělese a 

smlouvu o dílo na zabezpečení objektu farní budovy     

 Uzavření smlouvy o dílo se spol. Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 

Třinec na vybudování  „Zázemí sportoviště při sportovním areálu v Životicích u 

Nového Jičína“ 

 Uzavření smlouvy o dílo se spol. POHL cz, a.s. Opava, Holasická 1632/57 A na 

stavbu „ Vodovodní přípojky Životice u N. Jičína“  

 Provedení úprav v korytě Jičínky správcem toku tak , jak bylo navrženo ve 

vyjádření správce dopisem ze dne 7.9.2016  

 Zpracování zastavovací studie dle pokynů odboru ÚP a stavebního řádu  a návrhu 

rozšíření zastavitelného území nad povodňovými domy 

  6/10/2016   Zastupitelstvo obce  pověřuje :  

  Paní Novotnou Radku, Životice u Nového Jičína 191, k dohledu nad      

                           prováděnými pracemi na místní faře  a dodávkami vybavení farní budovy 

                             starostu obce: 

   Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

   K provedení posledního rozpočtového opatření v neomezeném rozsahu    

        v závěru roku 2016  

 K uzavření a podpisu smluv o dílo se spol. POHL cz. Opava , spol. Beskydská 

stavební, Třinec a  dodavatelem zabezpečovacího zařízení pro farní budovu  

 K uzavření kupní smlouvy s p. Monikou Hajnou, Životice u N. Jičína 9 na 

odprodej pozemku p.č. 1563/8 o výměře 45m2 

 K podpisu smlouvy o zimní údržbě mostů se SSMSK 

      

 

      Usnesení ZO č. 10 ze dne  24.10.2016  bylo přijato  8  hlasy přítomných členů            

                     Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

                  Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

starosta                                                                                       místostarosta                  



 

 

                                                     

                                                                         

 

 

 

 

 


