
Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 25.5.2015

___________________________________________________________________________

1/3/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce

Doplnění programu: Informace finančního výboru

                                  Informace kontrolního výboru   

2/3/2015     Zastupitelstvo obce volí:

      předsedu návrhové komise:        p. ing. Hromádka Martin

člena návrhové komise: p. Žlebek Jindřich                      

3/3/2015      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. Lošákova Olga, p. Gerald 

Černoch

Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou

4/3/2015       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 2.3.2015bez výhrad

 Žádost spol. Art Beton s.r.o. Životice u N. Jičína108 o odkup a směnu pozemku 

parcely č. 1614/43 o výměře 752m2

 Opětovnou žádost p. Jindřicha Žlebka , Životice u N. Jičína č.p.148 o odprodej 

pozemku p.č 1578/2 o výměře 79 m2

 Žádost p. Miroslava Vosola, Závišice 106 o odkup pozemku p.č. 1531/1 o výměře 

580 m2

 Žádost p. Lucie Denkové, Životice u N. Jičína 48 o odkup pozemku p.č.636/51 o 

výměře 1575 m2 a žádost o pronájem prodejního místa na Den obce dne 22.8.2015



 Žádost p. Jaroslava a Aleny Pítrové, Životice u N. Jičína 22 a 134 o odkup 

pozemku p.č. 636/50 o výměře 1 124m2

 Žádost manž. Mřihladových , Životice u N. Jičína 29 o odkup pozemku p.č. 636/49 

o výměře 1143 m2

 Žádost p. Žerdíka Josefa Životice u N. Jičína 107 o koupi pozemku o výměře cca 

1000 m2 v katastru obce

 Žádost Matice Radhošťské o finanční dar na opravu střechy kaple sv. Cyrila a 

Metoděje

 Žádost o poskytnutí finančních prostředků pro sociální službu poskytovanou 

v rámci Občanské poradny Nový Jičín

 Žádost o podporu spol. SONS Nový Jičín zrakově postižených osob

 Žádost o finanční podporu Fondu pro opuštěné a handicapované děti jejichž setkání 

se uskuteční 5.9.2015 v Mořkově

 Nabídky na opravu podlahy tělocvičny ZŠ

 Žádost p Mgr. Hromádkové Mileny Životice u N. Jičína 141 o zřízení dětské 

skupiny

5/3/2015   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje :

 Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

mezi ČR – úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a to konkrétně o 

převodu pozemků p.č. 1530/70 a 1530/71  

 Žádost p. Kyselého Zdeňka Životice u N. Jičína168 o provedení vodovodní přípojky

na p.č.636/12

 Rozdělení HV ZŠ a MŠ následovně: 411 Fond odměn 45tis. Kč, 414 Fond rezervní 

23 715,11Kč Celkem HV za rok 2014 68 715,11 Kč

 Vyhlášení prodejního záměru na žádosti o odkup pozemků viz bod 4/3/2015

 Poskytnutí finančních darů – Fondu pro opuštěné děti ve výši 5 000,- Kč, SONS ve 

výši 5 000,-Kč, sociální službě ve výši 7 000,- Kč, matici Radhošťské ve výši 

5 000,-Kč.

 Vyřazení motorové sekačky Honda GCV – 160 z důvodů nerentabilnosti oprav 

z evidence majetku obce



 Vyřazení mobilního telefonu Nokia č.NC5GREYZ3 z majetku obce

 Prodej traktorku Carraro TTR,4400 HST inv.č.30115 pořizovací cena 1019666 Kč

za cenu 170 tis. Kč a zametacího kartáče KM – P 1250, inv.č.3019 pořizovací cena 

62 832 Kč, za cenu 13 000 Kč 

 Uzavření dohody o budoucí realizaci a financování stavby „Oprava silnice III/4832 „ 

mezi SSMSK, městem Nový Jičín a obcí Životice u Nového Jičína 

 Odkup Markízy pro obecní účely za cenu 130 tis. Kč od p. Lucie Denkové, Životice 

u Nového Jičína 48

 Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Životice u Nového Jičína

 Podmínky poskytnutí příspěvku pohřebného fyzickým osobám vypravujícím pohřeb

 Žádost p. Geryka Petra Životice u Nového Jičína 8 o možnost parkování na odstavné 

ploše u č.p. 33

 Žádost Moravské národní obce  o vyvěšení vlajky ve státní svátek dne 5.července  

při příležitosti příchodu sv. Cyrila  a Metoděje na Velkou Moravu

 Zřízení profese pracovníka pro kontrolu zadávání a přejímku práce obecních 

pracovníků a vymezuje jeho kompetence viz. příloha pracovní náplně

      Stavební úpravy unimobuňky odpovídající požadavku stavebního úřadu pro    

       kolaudaci objektu a bezbarierové úpravy obytných prostor.

 Provedení opravy zpevněného svahu  u č.p. 195 

 Provedení oprav chodníkových obrub a propadlého chodníkového tělesa před 

pokládkou asfaltového povrchu v celém úseku obce (poptávkou fy provádějící 

stavbu vodovodu a oslovením další firmy)

 Prodej stavebního nezasíťovaného pozemku  p.č. 636/51 o výměře 1575 m2 p. Lucii 

Denkové, Životice u Nového Jičína 48 za cenu 120.-Kč/m2

 Prodej pozemku p.č. 1531/1 o výměře 580 m2 p. Miroslavu Vosolovi Závišice 106,za 

cenu v místě obvyklou

6/3/2015   Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

                    Ve smyslu ustanovení §85 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

                    předpisů  po splnění podmínek uvedených v § 39 tohoto zákona o nabytí pozemku 

                    parc. č. 70/4 do majetku obce a převodu pozemků parc. čísel 70/5 a 70/6 do 

                 



                 rovnodílného spoluvlastnictví Svatavy Černochové, Životice u N. Jičína č.p. 38, Alice 

                  Kozelkové, Životice u N. Jičína č.p. 36 a Věry Macíčkové, Životice u N. Jičína č.p. 38 a 

                 to na základě předložené Směnné smlouvy, jejímž technickým podkladem je 

                 geometrický plán   č. 831-127/2014

                 Ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb,. ve znění pozdějších     

                 předpisů po splnění podmínek uvedených v ust. § 39 tohoto zákona o nabytí pozemků do   

                 majetku obce a to parcely č. 1551/18 od Miroslava Lošáka, parcel č. 1551/17, 1551/19, 

                1551/20 a 1551/21 od Libora Lošáka a parcely č. 1551/16 od Libora Lošáka a Olgy 

                Lošákové, všichni trvalým pobytem Životice u Nového Jičína č.p. 60 jakož i o převodu 

                parcely č. 1529/9 s výměrou 101 m2 do výhradního vlastnictví Libora Lošáka, to vše na 

               základě předložené Dohody o zrušení věcného břemene, kupní smlouvy a směnné 

               smlouvy, jejímž technickým podkladem je geometrický plán č. 820 – 60/2014

    

                  

7/3/2015  Zastupitelstvo obce schvaluje:

             a) Změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení – Školní jídelna Základní školy a    

                Mateřské školy Životice u Nového Jičína s užíváním příslušných prostor pro navrhovaný

                 účel – poskytování služeb maximálně 68 osobám

             b) Změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení – Mateřská škola Životice u 

                 Nového Jičína, příspěvková organizace ke vzdělávání, nebo poskytování školské služby   

                 maximálně 28 osobám    

8/3/2015    Zastupitelstvo obce neschvaluje:

                 Žádost p. Paciorka, Kujavy 111 o pronájem unimobuňky

9/3/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje:    

1) Závěrečný účet obce za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

a to bez výhrad       

2) Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2014

3) Převod hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících 

účetních období

4) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Životice u Nového Jičína. 

Příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014



5) Úpravu rozpočtu obce za rok 2015 takto : Příjmy +800 tis.Kč, Výdaje +3,8 mil Kč, 

financování 3 mil. Kč    

10/3/2015   Zastupitelstvo obce  pověřuje:

                starostu obce  :

 Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce

 K Vyhlášení prodejního záměru na odprodej pozemků z vlastnictví obce

 K uzavření smluv a ujednáních uvedených v bodě 5/3/2015

 Ke zpracování studie na zateplení povodňových domů 

 K vyvolání jednání s ŘKF ve věci možných oprav fasád kostela ,farní 

budovy, její využití a směny pozemků mezi ŘKF a obcí

    Usnesení ZO č. 3 ze dne  25.5.2015 bylo přijato 9  hlasy přítomných členů   

                              Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

         Pavel Hasalík                                                   Mgr. Markéta Mřihladová

starosta                                                                  místostarosta                 




