
Usnesení č. 1. ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 10.12.2014

___________________________________________________________________________

1/1/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 1. zasedání zastupitelstva obce

Doplnění programu: Program nebyl doplněn   

2/1/2014     Zastupitelstvo obce volí:

      předsedu návrhové komise:        p.Pavla Hasalíka

členy návrhové komise: p. Mgr. Markétu Mřihladovou

                      

3/1/2014      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: Jindřicha Žlebka a Olgu 

Lošákovou 

Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou

4/1/2014       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 3.11.2014 bez výhrad

 Žádost ředitelství ZŠ a MŠ o provedení opravy podlahy v tělocvičně ZŠ

 Žádosti o finanční příspěvky dle předložených požadavků

 Informaci o návrhu zapracování cyklostezky do územního plánu vedoucí z katastru   

naší obce na již vybudovanou cyklostezku N. Jičín - Hostašovice

       5/1/2014    Zastupitelstvo obce zřizuje:

 kulturní výbor a volí předsedkyni kulturního výboru p. Olgu Lošákovou     

         ZO schvaluje předsedovi kulturního výboru odměnu ve výši 1520 Kč s účinností 

          od 1.1.2015 Dalšími členy kulturního výboru byli    zvoleni p.Lucie  Denková

Životice u N.J č.p. 48,    Iveta Machačová Životice u N.J č.p. 178, , Jiřina 

Jančálková Životice u N.J.č.p. 71 a Oskar Kunc Životice u N.J. č.p. 189  



        

         

6/1/2014    Zastupitelstvo obce volí:

 Paní Vlastu Kroutilovou, Životice u Nového Jičína č.p.23 za členku kontrolního   

      výboru a schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru ve výši 750 Kč 

      s účinností od 1.1.2015

      

      

7/1/2014      Zastupitelstvo obce jmenuje:

 Povodňovou komisi ve složení: Pavel Hasalík- předseda ,Mgr. Markéta Mřihladová

      místopředseda , členové - ing Martin Hromádka, Jindřich Žlebek, Jaroslav Pítr,   

      Monika Hajná          

8/1/2014   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje :

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s Městem Nový Jičín

 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p.č. 

1557(objekt Jednoty) se společností ČEZ Distribuce  

 Uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitosti z vlastnictví Čr, s právem hospodaření 

SŽDC do vlastnictví Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice 

 V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový 

Jičín – Hostašovice poskytnutí zálohy ve výši 28 884,20 Kč na úhradu členského 

příspěvku Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice 

 III. Úpravu rozpočtu za rok 2014 takto:

Příjmy:            +700 000 Kč,celkem po úpravě   33 400 000 Kč

Výdaje:         - 2 500 000 Kč, celkem po úpravě  34 500 000 Kč

Financování: - 3 200 000 Kč,  celkem po úpravě   1 100 000 Kč

 Rozpočtové provizorium na rok 2015 –čerpání měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu 2014 

v členění dle oddílu, paragrafu, z vyjímkou čerpání investičních výdajů – úhrada 

faktur z dříve uzavřených smluv

 Výplatu pohřebného ve výši 20 tisíc Kč osobě vypravující pohřeb rodinnému 

příslušníku majícímu trvalý pobyt v obci Životice u Nového Jičína, popřípadě 

umístěnému v DD, LDN či jiném sociálním zařízení

 Přijetí dotace ve výši 375 973.-Kč  ze SFŽP – ČR na zateplení budovy OBú

 Uzavírání smluv o užívání movité věci mezi obcí a občany ( nádoby na bioodpad do 

domácností) a změnu systému svozu bioodpadu 



 Jubilantům dárkový poukaz v hodnotě 1000,.Kč a zakoupení kytice v hodnotě 300 

Kč, počínaje dovršením 70 let, následně 75 let a od 80 let každoročně

 Odstoupení p. Olgy Lošákové z funkce člena finančního výboru ( bude vykonávat   

      funkci předsedy kulturního výboru), odstoupení p. Jindřicha Žlebka z funkce člena  

      kontrolního výboru (bude vykonávat funkci člena finančního výboru).Změna měsíční 

      odměny u p. Lošákové bude s účinností od 1.1.2015

  

9/1/2014   Zastupitelstvo obce schvaluje

 Vyhlášení nájemního záměru na pronájem bytu v sociálním domu a nájemního     

  záměru na pronájem pozemku p.č.1450/2

  

10/1/2014   Zastupitelstvo obce  pověřuje:

                starostu obce  :

 K provedení posledního rozpočtového opatření za rok 2014 v neomezeném rozsahu

 Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce

 K uzavření smluv a ujednání uvedených v bodě 7/1/2014

 K zajištění odborníka na posouzení stavu podlahy tělocvičny ZŠ a předložení 

          cenové nabídky na výměnu podlahové krytiny

finanční výbor:  

 K projednání žádostí o finanční příspěvky a předložení návrhu ZO ke schválení

Termín:  do 1.3.2015

     Usnesení ZO č. 1 ze dne  10.12.2014 bylo přijato 9  hlasy přítomných členů   

                              Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

         Pavel Hasalík                                                   Mgr. Markéta Mřihladová

starosta                                                                  místostarosta                 




