
Usnesení č. 4. ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 17.8.2015

___________________________________________________________________________

1/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce

Doplnění programu: bod č.4 Majetkoprávní záležitosti   

2/4/2015     Zastupitelstvo obce volí:

      předsedu návrhové komise:        p.Pavla Hasalíka

členy návrhové komise: p. Mgr. Markétu Mřihladovou

                      

3/4/2015      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. Pítra

Jaroslava

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou

4/4/2015       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 25. 5. 2015 bez výhrad 

(jednání se zástupci ŘKF se uskuteční v měsíci září)

 Zápis kontrolního výboru

 Výpověď p. Hajné Moniky. Životice u Nového Jičína 9 z užívání nebytových 

prostor v budově obecního úřadu

 Žádost p. Denkové o odkupu části pozemku p.č. 636/1 (dle GP 848 – 72/2015 p.č. 

636/56) o výměře cca 500m2

 Žádost p. Ilony Novotné, Dílky 369, Mořkov o odkup části pozemku p.č. 1563/3 o 

výměře cca 10m2 



 Žádost o finanční podporu organizaci Strom života poskytující zdravotně sociální 

služby směrovanou na rok 2016

 Žádost p. Aleny Váňové, Životice u N. Jičína 220 a p. Baldrmanové Miluše 

Životice u N. Jičína 220 o prodloužení nájemní smlouvy sociálního bytu

 Informaci starosty obce o postupu prací při výstavbě vodovodu, oprav 

chodníkových obrub, přípravě oprav komunikace III/ 4832 a úprav budovy č.p. 123

 Žádost neziskové organizace Čmeláček o finanční podporu na vybavení stacionáře 

pro postižené děti

 Žádost p Drimla, U vody 15 N. Jičín o zprůchodnění obecní lesní cesty  

5/4/2015   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje :

 Interní směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu a určuje za členy komise pro 

výběr dodavatele starostu, místostarostu a člena finančního a kontrolního výboru

 Vyhlášení nájemního záměru na pronájem nebytových prostor budovy obecního 

úřadu

 Vyhlášení prodejního záměru na prodej části pozemku p. č.1563/3 o výměře cca 

10m2

 Odměny členům ZO s účinností od 1. 9. 2015 takto: Neuvolněný místostarosta

17 222.- Kč, Předseda výboru: 1573.- Kč, Člen výboru: 1 252 .- Kč , Člen ZO: 476

Kč.- Člen výboru, nečlen ZO: 776.-Kč

 II.úpravu rozpočtu za rok 2015 takto: Příjmy + 250 000.-Kč, příjmy celkem: 61 867 

000.- Kč, Výdaje + 11 250 000.- Kč, výdaje celkem: 75 867 000.- Kč., Financování 

14 000 000.- Kč  

 Prodej a směnu pozemku p.č. 1614/43 o výměře 752 m2, 305/17 o výměře 22 m2

spol. Art Beton s.r.o, za pozemek p.č. 305/13 o výměře 323 m2, dále prodej 

pozemku p.č. 1578/2 o výměře 79 m2, p. Jindřichu Žlebkovi, Životice u N. Jičína 

148, prodej pozemku p.č. 636/57 o výměře 1000m2 p. Josefu Žerdíkovi Životice u 

Nového Jičína 107, prodej pozemku p.č. 636/56 o výměře 500 m2 p.Lucii Denkové, 

Životice u Nového Jičína 48 za cenu v místě obvyklou

 Uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se spol. RWE, Gas Net s.r.o. č. 

smlouvy 9415001047/187486



   6/4/2015   Zastupitelstvo obce  pověřuje:

                starostu obce:

 Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce

 K uzavření smluv a ujednání uvedených v bodě 4/4/2015, 4/5/2015

 K vyhlášení prodejního a nájemního záměru 

 K zajištění výběrového řízení na realizaci vodovodních přípojek, oprav 

chodníkového tělesa, výměnu oken a rekonstrukce prostor hostince Obecník a 

uzavření smluv s vybranými dodavateli na uvedené zakázky

 K zajištění dodavatele na projekční práce vodovodních a kanalizačních přípojek a 

jejich realizaci

 K zajištění vytýčení obecních pozemků ( lesní cesty – pozemek p.č. 1563/3)

       Kontrolní výbor :

    K přípravě Obecně závazné vyhlášky týkající se životního prostředí  

       

   Usnesení ZO č. 4 ze dne  17.8.2015 bylo přijato 9  hlasy přítomných členů   

                              Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

         Pavel Hasalík                                                   Mgr. Markéta Mřihladová

starosta                                                                  místostarosta                 




