
Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva 

        obce Životice Nového Jičína konaného dne 22.9.2020 

_________________________________________________________________________ 

1/14/2020    Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Program jednání 14. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

doplněný o body: 

• Přefakturování platby za poškození KT firmě provádějící zhotovení vodovodní 

přípojky pro č.p.71 

• Oslovení spol. PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 formou 

výzvy k zahájení prací na stavbě „  Úpravy MK 8c a 15c, Životice u Nového 

Jičína „ve smyslu čl.4 odst.4.1. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 16.4.2020 a to po 

nabytí právní moci stavebního povolení vydaného Měú N. Jičín odborem 

výstavby 

             

2/14/2020     Zastupitelstvo obce volí: 

• Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka  

• Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku 

 

3/14/2020      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: Bc. Tomáše Černocha a p. Geralda 

Černocha  

• Zapisovatele jednání zastupitelstva obce: p.ing. Martina Hromádku 

 

4/14/2020    Zastupitelstvo obce schvaluje :  

 

•   Dohodu o narovnání s fy Vasttercia ( č.2) 

•   Provedení směny pozemků s. manž. Trubačovými dle GP 948 -37/2020 zpracovaným 

fy Geoplus s.r.o. Ostrava (č.6) 

•   Realizaci kanalizační přípojky pro RD č.p. 19 (č.7)  

•   Předložený Investiční plán obce do roku 2030 (č.10) 

•   Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „ Stavební úpravy veřejného prostranství – obnova 

centrálního schodiště a zpevněných ploch“ s fy Art Beton s.r.o. Životice u N. Jičína 

č.p. 108 (č.12) 



•   IV. Úpravu rozpočtu obce za rok 2020 takto:  Příjmy : + 1 720 000,00 Kč, celkem 

příjmy : 39 940 000 Kč, Výdaje : - 2 050 000,00 Kč celkem výdaje: 29 447 000,00 

Kč, Financování 3 770 000,00 Kč celkem financování 10 493 000,00 Kč  (č.14) 

•    Uzavření kupní smlouvy se spol. ASOMPO a.s. Životice u N. Jičína 194, 742 72 p. 

Mořkov na odprodej pozemků určených k rozšíření skládky, dle znaleckého posudku 

fy Ostravská znalecká a.s., ul. Na prádle 2289/8a - Moravská Ostrava a  

geometrického plánu č. 947 – 31/2020 zpracovaného fy Geoplus s.r.o. ul. 28.října 

100, Ostrava 1 za kupní cenu 3 371 360.-Kč a dále za podmínek zapracování 

věcného břemene do kupní smlouvy vztahujícího se na užívání pozemků ve 

vlastnictví společnosti ASOMPO a.s., - části parcel dle geodetického zaměření 

pozemků p.č. 382/9 a p.č. 382/22 ( č.15) 

•    Dohodu o skončení dotace s TJ Mořkov a Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Životice u N. Jičína pro rok 2020 

•    Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ Stavební úpravy veřejného prostranství – 

Opěrné zdi před kostelem včetně dvou schodišť II“ včetně zhotovení zábradlí, dle 

cenové nabídky se spol. Vítězslav Orel Liptáňská 878, Ostrava 8, 708 00   

 

5/14/2020   Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

• Zápis kontrolního výboru ze dne 21.9.2020 

• Žádost p. ing. Lukáše Nováka , Nový Jičín o odkoupení pozemku (č.1) 

• Korespondenci s Lesy ČR a SSMSK ve věci prevence na toku Jičínky a 

propustků u silnice III/4832 v k.ú Životice u N. Jičína (č.4,4a) 

• Informaci SPÚ ke stavbě „Propojení pozemků p.č. 113/5 a p.č. 1577 v k.ú. 

Životice u N. Jičína (č.5, 5a) 

• Pravidla prodeje obecních pozemků určených k zastavění objekty individuálního 

bydlení ( zpracované Mgr. Mikundou č.8) 

• Žádost o zařazení do výběrového řízení na pronájem hostince Obecník (č.11) 

• Závěrečný účet za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 (č.9) 

• Závěrečný účet za rok 2019 Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice 

(č.13) 

• Žádost o rozdělení HV za rok 2019 ZŠ a MŠ (č.3) 

 

6/14/2020    Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

• Žádost p. ing. Lukáše Nováka, Budovatelů 1778/13, Nový Jičín o koupi pozemku 



              

7/14/2020   Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k: 

• K uzavření smluv, dodatků a dalších ujednání uvedených v bodě 4/14/2020   

• Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce 

• Písemné odpovědi žadatelům o odkoupení pozemků 

 

 

Usnesení ZO č.14 ze dne 22.9.2020 bylo přijato  9  hlasy přítomných členů   

                   Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína      

       Pavel Hasalík                                                                    Ing. Martin Hromádka 

starosta                                                                             místostarosta 

 

   

                            

 

 

 

                                   

 

 

 

 


