
Usnesení č.16 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 29.1.2018 

_________________________________________________________________________ 

1/16/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání 16. Zasedání zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína   

2/16/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

 

3/16/2018      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:  ing .Martina Hromádku, Geralda 

Černocha 

 Zapisovatelku z jednání programu ZO: p.Lošákovou Olgu 

4/16/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Žádost p. Petra Tomka , Dlouhá 1965/26 Nový Jičín  o koupi pozemku p.č. 1566/2 

o výměře 183 m2   

 Informaci starosty obce k výběrovému řízení na obsazení místa vedoucího 

technické zprávy majetku obce     

 Žádost p. Kutňáka Tomáše, Životice u Nového Jičína 157 o koupi pozemku 

p.č.1530/6 o výměře 80 m2 

 Žádost p. Kuncové Petry, Životice u Nového Jičína 210 o prodloužení nájemní 

smlouvy na povodňový dům  

 Důvodovou zprávu o stavu kanalizace a vodovodu  

 Žádost o finanční dar na opravu evangelického kostela v Hodslavicích a žádost ŘKF 

Životice u N. Jičína o finanční dar 

 Žádost klubu seniorů o finanční příspěvek na činnost 

 Žádost neziskové organizace „Čmeláček z.c.“ (cca 1 tis. Kč)¨ 

 Informaci starosty obce o postupu v jednání s majitelem RD č.p. 2 

 Žádost společnosti ASOMPO a.s. k obnovení jednání ve věci rozšíření skládky 

 

5/16/2018          Zastupitelstvo obce schvaluje:     

    Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh a 

souvisejících dokument 



               

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Nový Jičín na projednávání přestupků 

  Uzavření smlouvy o výpůjčce s ŘKF Životice u Nového Jičína, žádost Mysliveckého 

spolku Jedle o finanční dar 

  Paní Jiřinu Hromádkovou, Životice u Nového Jičína 129  do funkce  přísedícího 

Okresního soudu v Novém Jičíně na další období ( ve smyslu zák. č.6/2002 Sb., § 64 

odst.3) 

   Prodej pozemku p.č. 594/2 o výměře 809 m2 p. Ladislavu Jančálkovi, Životice u 

Nového Jičína 43  dle GP č. 43890 – 100/2017  za cenu 1 780.-Kč a náklady spojené 

s vypracováním kupní smlouvy, GP a vkladu do KN 

  Cenu pro vodné ve výši 37,08, Kč  bez DPH , 42,64 Kč s DPH s platností od 1.1. 

2018, kalkulaci ceny vodného pro rok 2018 ve znění přílohy č.2 podkladového 

materiálu usnesení a provozní řád vodovodu Obce Životice u Nového Jičína  

   Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinnosti od 1.1. 2018 výši odměn neuvolněným 

členům ZO ve stávající výši ( neuvolněný místostarosta 17 742.-Kč, předseda výboru 

ZO 1 621,-Kč, člen výboru ZO 1 291.-Kč, člen ZO 491.-Kč  

   Rozpočet obce  ve výši :  Příjmy 31,3 mil Kč , výdaje 31,3 mil Kč 

  Provedení oprav MK dle předloženého návrhu   

  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Lesy ČR ve věci oprav 

mostu M3 ( zábor 26 m2) 

   Dodatek ke smlouvě s fy Refinado Nový Jičín Sv. Čecha  (Rekonstrukce elektra KD  

snížení o částku 25 tis. Kč)  

6/16/2018        Zastupitelstvo obce neschvaluje : 

  Žádost p. Petra Tomka Dlouhá 1965/26 o koupi pozemku  p.č. 1566/2  

 

7/16/2018       Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

 Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

 Ke zveřejnění prodejního záměru 

 K uzavření a podpisu smlouvy s ŘKF Životice u Nového Jičína 

  K uzavření a podpisu smlouvy s Městem Nový Jičín o projednávání přestupků 

 K uzavření smlouvy na odprodej pozemku s. p. Jančálkem Ladislavem , Životice u 

Nového Jičína 43 

 K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Lesy ČR 



 Ke zveřejnění oznámení o stanovení ceny pro vodné na rok 2018 na úřední desce a 

v místním zpravodaji 

                   Usnesení ZO č. 16 ze dne  29.1.2018  bylo přijato  9  hlasy  přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

 

Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta                  

                                                     

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 


