
Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

___________________________________________________________________________

1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce

Doplnění programu: 4. Schválení provozního řádu cyklostezky

                                5. Podpora bydlení

                                 6. Schválení dodatku směrnice č. 1/2009

                                7. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

                                 8. Údržba lesní dopravní sítě v lesích obce

                                9. Schválení peněžních darů

                                 10. Schválení rozpočtu na rok 2015

                                11. Majetkoprávní záležitosti

                               12. delegace na jednání valné hromady spol. Asompo, a. s.

                              13. Diskuse, usnesení, závěr                        

2/2/2015     Zastupitelstvo obce volí:

      předsedu návrhové komise:        p. ing. Zdeňka Novotného

člena návrhové komise: p. Jaroslava Pítra

                      

3/2/2015      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. Moniku Hajnou, p. ing. 

Martina Hromádku.

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou

4/2/2015       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 10. 12. 2014 bez výhrad

 Žádost o finanční příspěvek na lyžařský výcvik a školu v přírodě



 Žádosti p. Mičky bytem Životice u Nového Jičína č. p. 24 o přidělení sociálního 

bytu

 Žádost o zřízení přechodu pro chodce u OÚ

 Žádost p. Denkové bytem Životice u Nového Jičína č. p. 48 o prodeji „Markýzy“

 Žádost o zřízení keramického kroužku

 Účetní převod majetku pořízeného z investičních a ostatních souvisejících nákladů 

projektu „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska“ účtovaného na 

účtu 042 Svazku obcí regionu Novojičínska v celkové částce 1 713 316,17 Kč do 

majetku obce, realizovaný v souladu s příslušnými ustaveními Smlouvy o 

financování projektu „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska“ ve 

znění pozdějších předpisů

 Požadavek na údržbu lesní dopravní sítě předložený p. Miroslavem Škorňou 

pověřeným správou obecních lesů

       5/2/2015    Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje:

 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla 

„Inženýrské sítě pro zástavbu RD II. etapa SO-O2 Splašková kanalizace“.

 Uzavření Dohody o budoucí realizaci stavby: Oprava silnic III/4832 Žilina –

Životice u Nového Jičína

 Provozní řád „ Cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice

 Rozpočet obce na rok 2015: Příjmy 33 mil. Kč, Výdaje 33 mil. Kč

 Podmínky poskytnutí příspěvku pohřebného fyzickým osobám vypravujícím 

pohřeb dle schválených pravidel

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 – O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů

 Sběr kovového odpadu

Žádost paní Růženy Závorkové bytem Životice u Nového Jičína 52 o přidělení 

sociálního bytu        

 Žádost ŘKF Životice u Nového Jičína o finanční dar na realizaci terénních úprav 

kolem kostela sv. Jana Křtitele ve výši 460 tis. Kč

Žádost Mysliveckého sdružení Jedle, Životice u Nového Jičína o finanční podporu 

na krmení pro zvěř, léčiva a drobné opravy mysliveckých zařízení ve výši 20 tis. Kč



Žádost o finanční dar ZO ČSV Mořkov na činnost a podporu včelařství při 

náročných úkolech pro udržení včelařství a prováděných ozdravných opatřeních 

spojených s nemocemi a ztrátami včel ve výši 25 tis. Kč

Poskytnutí finančního daru společnosti Salus, Tyršova1015 Kopřivnice, na činnost 

ve výši 5 tis. Kč

Finanční dar 5 tis. Kč „Záchranné stanici a centrum ekologické výchovy 

Bartošovice č. p. 146“, na provoz záchranné stanice.

Žádost o finanční dar ve výši 20 tis. Kč „Domov pro seniory DUHA Nový Jičín, 

Hřbitovní 41 na pokrytí provozních nákladů

Finanční dar ve výši 80 tis. Kč TJ Sokol Mořkov B, hrajícího na hřišti v Životicích 

u Nového Jičína

Finanční dar ve výši 210 tis. Kč TJ Sokol Životice u Nového Jičína na činnost

Žádost o finanční dar ve výši 10 tis. Kč „Školy života o. p. s. Beskydská 176, 741 

01 Nový Jičín“

Finanční dar ve výši 5 tis. Kč Klubu českých turistů při TJ Mořkov, ve kterém jsou 

registrování i občané naší obce, na pořádání turistického pochodu „Okolo Mořkova“, 

který probíhá i na území naší obce

Finanční dar Charita Kopřivnice ve výši 10 tis. Kč.

         

6/2/2015   Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Žádost „České unie sportu – okresní sdružení ČUS Nový Jičín, Msgr. Šrámka 

1392/21, 741 01 Nový Jičín“ o podporu financování sportovní činnosti a financování 

výstavby, rekonstrukce a údržby sportovních zařízení

Nabídku balíčku za 760,- Kč – Promotion – Sale s. r. o., Dr. Martínka 1295/2B, 

700 30 Ostrava

Nabídku balíčku za 799,- Kč – FOR HELP s. r. o., Porubská 673/74, 708 00 

Ostrava-Poruba

Nabídku balíčku za 699,- Kč – MELCHIEL s. r. o., Mírova 97/24, 703 00 Ostrava-

Vítkovice

Žádost o získání finančních prostředků pro hluchého chlapce Tomáška Janeckého –

RAFAEL DĚTEM, nadační fond, Nádražní 344/23, 150 00 Praha



7/2/2015    Zastupitelstvo obce deleguje:

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích 

(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti 

ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,

IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní 

Mgr. Markétu Mřihladovou, nar. 12. 5. 1975, bytem Životice u Nového Jičína 29.

    Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv     

     akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané 29. 5. 2015, a to k výkonu   

     všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě nebo náhradní valné hromadě 

     společnosti ASOMPO, a. s. konané za tuto řádnou hromadu.

     Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,    

     aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Jaroslavu   

     Pítrovi nar. 7. 2. 1968, bytem Životice u Nového Jičína 22.

      

8/2/2015      Zastupitelstvo obce pověřuje:

                    starostu obce:

 Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce

 K uzavření smluv a ujednání uvedených v bodě 5/2/2015

             kulturní výbor:

 K prohlédnutí „Markýzy“ nabídnuté k odprodeji od p. L. Denkové

     Usnesení ZO č. 2 ze dne 2. 3. 2015 bylo přijato 8 hlasy přítomných členů   

                             Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

         Pavel Hasalík                                                   Mgr. Markéta Mřihladová

starosta                                                                  místostarosta                 



Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

___________________________________________________________________________

1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce

Doplnění programu: 4. Schválení provozního řádu cyklostezky

                                5. Podpora bydlení

                                 6. Schválení dodatku směrnice č. 1/2009

                                7. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

                                 8. Údržba lesní dopravní sítě v lesích obce

                                9. Schválení peněžních darů

                                 10. Schválení rozpočtu na rok 2015

                                11. Majetkoprávní záležitosti

                               12. delegace na jednání valné hromady spol. Asompo, a. s.

                              13. Diskuse, usnesení, závěr                        

2/2/2015     Zastupitelstvo obce volí:

      předsedu návrhové komise:        p. ing. Zdeňka Novotného

člena návrhové komise: p. Jaroslava Pítra

                      

3/2/2015      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. Moniku Hajnou, p. ing. 

Martina Hromádku.

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou

4/2/2015       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 10. 12. 2014 bez výhrad

 Žádost o finanční příspěvek na lyžařský výcvik a školu v přírodě



 Žádosti p. Mičky bytem Životice u Nového Jičína č. p. 24 o přidělení sociálního 

bytu

 Žádost o zřízení přechodu pro chodce u OÚ

 Žádost p. Denkové bytem Životice u Nového Jičína č. p. 48 o prodeji „Markýzy“

 Žádost o zřízení keramického kroužku

 Účetní převod majetku pořízeného z investičních a ostatních souvisejících nákladů 

projektu „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska“ účtovaného na 

účtu 042 Svazku obcí regionu Novojičínska v celkové částce 1 713 316,17 Kč do 

majetku obce, realizovaný v souladu s příslušnými ustaveními Smlouvy o 

financování projektu „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska“ ve 

znění pozdějších předpisů

 Požadavek na údržbu lesní dopravní sítě předložený p. Miroslavem Škorňou 

pověřeným správou obecních lesů

       5/2/2015    Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje:

 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla 

„Inženýrské sítě pro zástavbu RD II. etapa SO-O2 Splašková kanalizace“.

 Uzavření Dohody o budoucí realizaci stavby: Oprava silnic III/4832 Žilina –

Životice u Nového Jičína

 Provozní řád „ Cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice

 Rozpočet obce na rok 2015: Příjmy 33 mil. Kč, Výdaje 33 mil. Kč

 Podmínky poskytnutí příspěvku pohřebného fyzickým osobám vypravujícím 

pohřeb dle schválených pravidel

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 – O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů

 Sběr kovového odpadu

Žádost paní Růženy Závorkové bytem Životice u Nového Jičína 52 o přidělení 

sociálního bytu        

 Žádost ŘKF Životice u Nového Jičína o finanční dar na realizaci terénních úprav 

kolem kostela sv. Jana Křtitele ve výši 460 tis. Kč

Žádost Mysliveckého sdružení Jedle, Životice u Nového Jičína o finanční podporu 

na krmení pro zvěř, léčiva a drobné opravy mysliveckých zařízení ve výši 20 tis. Kč



Žádost o finanční dar ZO ČSV Mořkov na činnost a podporu včelařství při 

náročných úkolech pro udržení včelařství a prováděných ozdravných opatřeních 

spojených s nemocemi a ztrátami včel ve výši 25 tis. Kč

Poskytnutí finančního daru společnosti Salus, Tyršova1015 Kopřivnice, na činnost 

ve výši 5 tis. Kč

Finanční dar 5 tis. Kč „Záchranné stanici a centrum ekologické výchovy 

Bartošovice č. p. 146“, na provoz záchranné stanice.

Žádost o finanční dar ve výši 20 tis. Kč „Domov pro seniory DUHA Nový Jičín, 

Hřbitovní 41 na pokrytí provozních nákladů

Finanční dar ve výši 80 tis. Kč TJ Sokol Mořkov B, hrajícího na hřišti v Životicích 

u Nového Jičína

Finanční dar ve výši 210 tis. Kč TJ Sokol Životice u Nového Jičína na činnost

Žádost o finanční dar ve výši 10 tis. Kč „Školy života o. p. s. Beskydská 176, 741 

01 Nový Jičín“

Finanční dar ve výši 5 tis. Kč Klubu českých turistů při TJ Mořkov, ve kterém jsou 

registrování i občané naší obce, na pořádání turistického pochodu „Okolo Mořkova“, 

který probíhá i na území naší obce

Finanční dar Charita Kopřivnice ve výši 10 tis. Kč.

         

6/2/2015   Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Žádost „České unie sportu – okresní sdružení ČUS Nový Jičín, Msgr. Šrámka 

1392/21, 741 01 Nový Jičín“ o podporu financování sportovní činnosti a financování 

výstavby, rekonstrukce a údržby sportovních zařízení

Nabídku balíčku za 760,- Kč – Promotion – Sale s. r. o., Dr. Martínka 1295/2B, 

700 30 Ostrava

Nabídku balíčku za 799,- Kč – FOR HELP s. r. o., Porubská 673/74, 708 00 

Ostrava-Poruba

Nabídku balíčku za 699,- Kč – MELCHIEL s. r. o., Mírova 97/24, 703 00 Ostrava-

Vítkovice

Žádost o získání finančních prostředků pro hluchého chlapce Tomáška Janeckého –

RAFAEL DĚTEM, nadační fond, Nádražní 344/23, 150 00 Praha



7/2/2015    Zastupitelstvo obce deleguje:

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích 

(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti 

ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,

IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní 

Mgr. Markétu Mřihladovou, nar. 12. 5. 1975, bytem Životice u Nového Jičína 29.

    Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv     

     akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané 29. 5. 2015, a to k výkonu   

     všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě nebo náhradní valné hromadě 

     společnosti ASOMPO, a. s. konané za tuto řádnou hromadu.

     Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,    

     aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Jaroslavu   

     Pítrovi nar. 7. 2. 1968, bytem Životice u Nového Jičína 22.

      

8/2/2015      Zastupitelstvo obce pověřuje:

                    starostu obce:

 Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce

 K uzavření smluv a ujednání uvedených v bodě 5/2/2015

             kulturní výbor:

 K prohlédnutí „Markýzy“ nabídnuté k odprodeji od p. L. Denkové

     Usnesení ZO č. 2 ze dne 2. 3. 2015 bylo přijato 8 hlasy přítomných členů   

                             Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

         Pavel Hasalík                                                   Mgr. Markéta Mřihladová

starosta                                                                  místostarosta                 




