
Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva 

        obce Životice Nového Jičína konaného dne 25.2.2020 

_________________________________________________________________________ 

1/10/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Program jednání 10. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína     

           

2/10/2020        Zastupitelstvo obce volí: 

• Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka  

• Členy návrhové komise: ing. Martina Hromádku 

 

3/10/2020      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. Zdeňka Novotného, Geralda 

Černocha 

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou 

 

4/10/2020      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

 

•   Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24.2.2020           

•   Souhlasné stanovisko MMR ČR se zkrácením vázací doby platnosti podmínek pro  

         nakládání s byty postavenými s dotací MMR ČR v letech 1997-2013 (č.1) 

•       Žádost ing. Vladimíra Matulíka, N. Jičín Bezručova 66 o povolení vodovodní        

         přípojky k pozemku p. č. 988/6 (č.2) 

•       Žádost o finanční dar Mysliveckého spolku Jedle, Životice u N. Jičína (č.3) 

•       Žádost manželů Reichmannových  Životice u N.Jičína č.p.195 o proplacení faktury za  

         provedené opravy dešťové kanalizace (č.4)  

•      Žádost SDH Žilina o finanční dar na podporu činnosti (5)    

•      Zápis z KD „Dětské hřiště u ZŠ Životice u Nového Jičína“ (6) 

•      Žádost p. Libora Nováka, Životice u N. Jičína 140 o projednání výstavby dětského  

 hřiště (Návrh na využití pozemku po demolici objektu č.p. 110) (č.8)  

•      Informaci ohledně vyhlášení nájemního záměru (č.10) 

•       Nabídku na dodávku a montáž DZ u č.p.160 (č.14) 

•      Návrh na postup při zadávání VZ-Úpravy veřejného prostranství – předprostor    

        kostela (č.16) 



•      Žádost fy Mazeta o opětovné stravování v jídelně ZŠ (č.17) 

•      Nabídku fy Amenit  N. Jičín na technickou podporu (č.18) 

•      Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Nový Jičín, Za korunou   

       207 o finanční podporu (č.19) 

•      Žádost klubu seniorů o finanční podporu (č.20) 

•      Žádost Odboru KČT o poskytnutí finančního daru (č.21) 

•    Žádost TJ Životice u Nového Jičína z.s. o poskytnutí dotace (č.22)  

•    Žádost TJ Mořkov „B“  z.s. o poskytnutí dotace (činnost oddílu kopané   

       v Životicích u  N. Jičína) - (č.23) 

•    Žádost Hřebčína HF Životice u Nového Jičína o příspěvek na konání 3. Lašské     

        výstavy a vozatajský pohár, který se uskuteční dne 8.5.2020 (č.24) 

•    Stanovisko advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Mikundy, Štefánikova 244, Kopřivnice      

        k prodeji pozemků pro rozšíření skládky (č.25) 

•    Informaci o provedené kontrole knihovny subjektem MKS N. Jičín (č.27) 

•    Nabídku na provedení energetického managementu budov v rámci udržitelnosti   

        projektů zateplení budov TS a Obecníku (č.29) 

•    Informaci o provedené kontrole Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (č.31)  

•    Žádost p. Kozelkové, Životice u N. Jičína 36 o pronájem nebytových prostor   

        k zajištění občerstvení na hřišti TJ (č.30) 

•   Žádost ČSV, z.s. Mořkov o poskytnutí dotace (č.32) 

•   Žádost „Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. - sociální 

služba – Osobní asistence (č.34) 

•  Žádost „Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. – sociální 

služba Občanská poradna Nový Jičín (č.35) 

•  Korespondenci mezi ředitelstvím  ZŠ Životice u N. Jičína a fy Mazeta spol s.r.o. 

Životice u N. Jičína 41  ve věci stravování zaměstnanců (č.38) 

•  Informace ohledně kamerového systému a měření rychlosti v obci (č.40) 

• Žádost Českobratrské církve evangelické o poskytnutí dotace  (č.41) 

• Žádost fondu opuštěných dětí o podporu charitativních akcí (č.42) 

• Informaci ing. Sváčka o stavu počítačové sítě (č.43) 

• Pravidla pro výběr nájemců a uzavírání smluv (bytový dům č.p. 220) - (č.15)  

• Předloženou smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění 

spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností ORP Nový Jičín (č.11) 



• Nabídku oprav lesních cest - provedení poptávky  (č. 36) 

 

 

 

 

5/10/2020    Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

• Měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce podle 

ust.§ 84 odst.2 písm.n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a podle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev takto: místostarosta 14 603,- Kč, předseda výboru: 

3245,- Kč , člen výboru 2704,- Kč , člen zastupitelstva 1623,- Kč 

• Měsíční odměny poskytované členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 

podle ust. §84 odst.2 písm.v) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a s použitím přílohy k nařízení vlády č.318/2017 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům takto: člen výboru: 2300,- Kč. Odměny budou vypláceny 

od 1.3.2020 (č.7) 

• Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo o provádění prací při údržbě a opravě 

veřejného osvětlení (č.12) 

• Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě S/61/5003384/013/2015 o sběru a přepravě 

biologicky rozložitelného odpadu (č.13)  

• Vystavení objednávky spol. Geomorava s.r.o.,včetně dodatku č.1 k rozšíření 

mapové aplikace o modul webových služeb k dálkovému přístupu (WSDP) (č.26) 

• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Plynová 

přípojka k č.p. 2  (č.37) 

• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEPS (nadzemní vedení 

energetického zařízení (č.39) 

• Pořízení výčepního zařízení a zakoupení lednice do restaurace Obecník včetně 

montáže (č.9)   

• Na základě cenové nabídky fy JD Rozhlasy zakoupení a montáž LED svítidel na 

místní hřbitov (č.28) 

 

6/10/2020   Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 

                   Poskytnutí finančního  daru a uzavření smlouvy s : 



• Hřebčínem HF Životice u N. Jičína z.s. (částka 5 tis. Kč)  

• Klubem českých turistů Mořkov  (částka 3 tis. Kč ) 

• Asociaci postižených dětí N. Jičín (částka 1 tis. Kč) 

• SDH Žilina (částka 3 tis. Kč) 

• Dětským domovem N. Jičín (částka 5 tis. Kč) 

• Záchrannou stanici Bartošovice (částka 3 tis. Kč)   

• Fondem pro opuštěné a handicapované děti (částka 5 tis. Kč)               

                    Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy s : 

• TJ Mořkov z.s. -  dotace ve výši 110 tis Kč 

• TJ Životice u Nového Jičína z.s. – dotace ve výši 210 tis. Kč 

• Mysliveckým spolkem Jedle Životice u Nového Jičína – dotace ve výši 30 tis. Kč 

• Českým svazem včelařů – dotace ve výši 25 tis. Kč 

• Stromu života, N. Jičín – dotace ve výši 10 tis. Kč 

• Českobratrskou církví evangelickou ve výši 50 tis. Kč 

•  

7/10/2020   Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 

• Rozpočtové opatření č. 1/2020 takto: 

Příjmy: 36 000 000,00 Kč, Výdaje: 27 200 000,00 Kč + 200 000,00 Kč  = 

27 400 000,00 Kč, Financování: 8 800 000,00 Kč – 200 000,00 Kč = 8 600 000,00 

Kč .Úplné znění rozpočtového opatření č.1/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

• Vyřazení DHM 

Chlorovací zařízení, inv. č. 30180 - pořizovací cena 53 482,00 Kč, zůstatková cena 

10 129,00 Kč, chlorovací zařízení, inv.č. 30 181 - pořizovací cena 47 129,50 Kč, 

zůstatková cena 8 927,50 Kč, čerpadlo k vrtu, inv. č. 30 101, pořizovací cena 

76 262,40 Kč, zůstatková cena 22 065,40 Kč 

• Střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2019 až 

2020 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového 

Jičína 

• Dlouhodobý výhled rozpočtu ( plán výnosů a nákladů) na období let 2021 až 

2022 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového 

Jičína 

• Odpisový plán DHM na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Životice u Nového Jičína 



 

 

8/10/2020     Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k: 

 

• Uzavření smluv s administrátorem výběrového řízení a oprávněnou osobou pro 

výkon technického dozoru investora stavby na akci   -  „Oprava MK - školní „   

• Oslovení fy Japstav ve věci podání cenové nabídky na opravy lesních cest  

• Vyvolání jednání ve věci fakturovaných prací fy Vasttercia (zpevněné plochy u 

kostela)  

• Konzultaci  na DI PČR v Novém Jičíně ve věci bezpečnosti provozu v obci 

(kamerový systém, radary, semafory) 

• Zavedení systému předávání obecních prostor zájemcům o pronájem včetně 

vybavení  

• Uzavření dodatků, smluv a objednávky dle bodu 5/10/2020 

• Uzavření smluv dle bodu 6/10/2020 

• Vyhlášení nájemního záměru na úřední desce obce 

       

Usnesení ZO č.10 ze dne 25.2.2020 bylo přijato 9  hlasy přítomných členů   

                   Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína      

                              

       Pavel Hasalík                                                                    ing. Martin Hromádka 

starosta                                                                             místostarosta 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 


