
 

 

Usnesení č.11. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 16.1.2017 

_________________________________________________________________________ 

1/11/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání 11. Zasedání zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

doplněný o bod – Projednání pracovního řádu se všemi pracovníky obecního 

úřadu  

 

2/11/2017     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

 

3/11/2017      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.Olgu Lošákovou a p. 

Jindřicha Žlebka  

 Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou 

 

4/11/2017    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 24.10.2016  

 Informaci starosty o připravovaných projektech a podaných žádostech o dotace 

na rok 2017 a další období viz. příloha     

 Žádost p. Radka Žerdíka, Životice u Nového Jičína 134  o prodej části pozemku 

p.č. 636/1 o výměře cca 1tisíc m2 

 Žádost p. Dagmar Segeťové, Životice u Nového Jičína 196 o poskytnutí půjčky 

ve výši 70 tisíc Kč na zprovoznění prodejny potravin a tím i pronájem 

nebytových prostor obecního úřadu k provozování prodejny   

 Žádost p. Pítrové Mariánny,  Životice u Nového Jičína 22 o provedení směny 

pozemků 

 Požadavek maminek s malými dětmi o možnost využívání prostor farní budovy 

k pobytu s dětmi 

 Žádost společnosti Centrum pro zdravotně postižené – Občanské poradny Nový 

Jičín o finanční příspěvek na činnost 

 Žádost Hřebčínu HF Životice u Nového Jičína o finanční podporu 



 

 

 Důvodovou zprávu ve znění přílohy č.1 podkladového materiálu usnesení 

týkajícího se vodného pro rok 2017 

 Seznámení s poslední rozpočtovou úpravou za rok 2016, schválenou starostou 

obce : Příjmy 33 600 000,00 Kč,  výdaje 26 100 000,00 Kč a financování 

7 500 000,00 Kč 

 Seznámení s čerpáním rozpočtu za rok 2016 v příjmech a výdajích 

 

5/11/2017   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje   : 

 Převod dlouhodobého hmotného majetku účtu 022/0000 do ZŠ Životice u 

Nového Jičína  -  inv.č. 30164 – Myčka na nádobí Classe Q poř. cena 55 080,00 

Kč,  30165 - Convotherm elektro poř. cena 267 899,00 Kč 30166 – Hnětač 

Varimixer poř. cena 115 728,00 Kč  30167 – Multifunkční pánev poř. cena 

93 324,00Kč 

 Provozní řád Farní budovy v Životicích u Nového Jičína , kterou má obec 

v dlouhodobé výpůjčce od Biskupství ostravsko - opavského  

  Vyhlášení prodejního záměru na odprodej části pozemku p.č. 636/1 o výměře cca 

1 tis.m2 z majetku obce 

 Vyhlášení směnného záměru na provedení směny pozemku p.č 1637 o výměře 45 

m2 z vlastnictví obce za pozemky p.č. 14/3 o výměře 16m2 a p.č. 1635 o výměře 

57m2      

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

č.NJ/327/d/2016/Na  

 Vzor „Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace“ z rozpočtu obce 

Životice u Nového Jičína ve znění přílohy č. 1usnesení 

 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Životice u Nového Jičína na přepojení 

vnitřních rozvodů na vodovodní přípojky vlastníkům nemovitostí ve znění 

přílohy č.2 usnesení 

 Zkušební provoz vodovodu Životice u Nového Jičína v termínu do 31.1.2017 

 Cenu pro vodné ve výši 36,01,- Kč bez DPH, cenu 41,41,-Kč s DPH s platností 

od 1.2.2017, kalkulaci ceny vodného pro rok 2017 ve znění přílohy č.2 

podkladového materiálu usnesení  

 Vzor „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu“ ve znění přílohy č.3 podkladového 

materiálu usnesení  



 

 

 Poskytnutí půjčky ve výši 70 tis. Kč p. Segeťové Dagmar, Životice u Nového 

Jičína 196 na zprovoznění prodejny potravin v budově obecního úřadu 

 

  6/11/2017   Zastupitelstvo obce  pověřuje :  

   starostu obce: 

   Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

   K podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce     

                    na přepojení vnitřních rozvodů na vodovodní přípojky 

    Zveřejnit „Oznámení o stanovení ceny pro vodné na rok 2017“ na úřední desce       

a v místním zpravodaji 

 Na základě výběrového řízení přijmout do pracovního poměru na trvalý úvazek 

pracovníka k vedení pracovní čety  

 K vyhlášení prodejního a směnného záměru         

 

 

 

                Usnesení ZO č. 10 ze dne  16.1.2017  bylo přijato 8  hlasy přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

 

 

                  Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

starosta                                                                                       místostarosta                  

                                                     

                                                                         

 

 

 

 

 


