
Usnesení č.19 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 13.8.2018 

_________________________________________________________________________ 

1/19/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání 19. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína    

2/19/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

 Omluvena z jednání ZO p. Olga Lošáková 

 

3/19/2018     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, p.Jaroslava 

Pítra 

 Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

4/19/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Závěrečný účet svazku obcí – Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2017 

schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh   

 Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2017 , včetně Zprávy 

revizní komise za rok 2017 a ostatních příloh 

 Žádost spol. Moravian – Historicko vlastivědné společnosti o finanční příspěvek 

 Informaci starosty o přijetí pracovníka pro výkon funkce správce obecních budov a 

vedení obecních pracovníků od 1.8.2018 

 Žádost ŘKF o poskytnutí finančního daru  

 Informaci ing. Pantůčkové o pozastavení projekčních prací – Vodovodní přípojka 

k pozemku p.č. 129/1 

 Informaci starosty obce o provedení pokládky obvodového chodníků u budovy fary 

         5/19/2018    Zastupitelstvo obce schvaluje:                

    Prodej pozemku p.č. 1531/47 o výměře 155 m2 p. Ondřeji Novotnému Životice u   

     Nového Jičína 82 dle GP 905-65/018 za cenu 100Kč/m2 a náklady spojené  

     s vypracováním  kupní smlouvy, vkladu do KN a vyhotovení GP 

 Smlouvu mezi ČEPS Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ 101 52 a Obcí Životice u    

Nového Jičína 

   Poskytnutí finančního daru ŘKF Životice u Nového Jičína ve výši 500 tis. Kč 



 Přijetí dotace z MMR- ČR – Obnova místní komunikace ve výši  296 842.-Kč  

   Přijetí dotace z MŽP –ČR  -  Zlepšení tepelně technických vlastností objektu KD ve       

       výši 780 639,50 Kč a bývalé prodejny Jednota ve výši 460 032 Kč 

  Smlouvu s Lesy ČR o prodeji pozemků dle GP 1808/2017 - 804 a to pozemky p.č 

120/2, 121/2, 1532/7, 1532/8 a 1598/2 o celkové výměře 185 m2 

 Dodatek č.1 ke smlouvě č. 201816/C01s fy Fabriko, Životice u N. Jičína 207 na 

odvodnění MK k areálu TJ a zpevněných ploch a dodatek č. 3 s Fy Fabriko na méně 

práce nerealizované na budově č.p. 3    

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019 a 2020 

 II. úpravu rozpočtu za rok 2018 ( viz.příloha) 

 Veřejnoprávní smlouvu o dotaci TJ ve výši 210 tis. Kč 

 Provedení zpevněných ploch za bývalou prodejnou Jednoty  

 Odkup nemovitostí č.p. 2 a č.p. 110 v rozmezí  ceny  stanovené znaleckým 

posudkem  

 Poskytnutí finančního daru p. Veronice Fojtíkové, Rybí na léčbu kmenových buněk 

po úraze – částku 6 102.-Kč  ,  která byla vybrána jako dobrovolné vstupné na 

kulturní akci obce 

 Vyplacení odměny pracovníkům zajišťujícím přípravu a konání dne obce 11.8.2018 

( p. Sopuch, p. Bradáč) 

 

 6/19/2018  Zastupitelstvo obce rozhodlo : 

V souladu s ust.§ 85 písm.a) zákona č. 28/2009., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů o nabytí pozemků parc. čísel 94/7, 94/8, 95/2, 1530/109 a 1697 dle GP č. 

901 – 53/2018, jakož i o nabytí pozemků parc. čísel 13/4, 13/5 1698 a 1699 dle GP č. 

904 – 56/2018 

7/19/2018  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k. 

 Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

 K uzavření a podpisu všech smluv, dodatků a ujednání schválených ZO v bodě  

5/19/2018   

                   Usnesení ZO č. 19 ze dne  13.8.2018  bylo přijato   8  hlasy  přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

 

Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta                  



                                                     

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 


