
Usnesení č.17 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 26.2.2018 

_________________________________________________________________________ 

1/17/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání 17. Zasedání  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

doplněný o tyto body:  

 Delegaci p. Mgr. Mřihladové na konání valné hromady 25.5.2018 

 Informaci o studii v areálu TJ a pronájmu hostince Obecník  

 Projednání stavebních akcí na rok 2018  

 Uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 Majetkoprávní záležitosti, různé, diskuse 

2/17/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

 

3/17/2018     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. Novotného Zdeňka a p. Pítra 

Jaroslava 

 Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

4/17/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Žádost Hřebčína Životice u Nového Jičína o projednání možnosti vstupu obce do 

MAS Lašsko   

 Informaci starosty obce k dopisu SSMSK týkajícího se reklamace poklopů 

revizních šachet ve vozovce III/4832 v katastru obce  

 Stížnosti občanů na volně pobíhající psy  

 Na základě vyhlášeného nájemního záměru informaci starosty obce ohledně 

stanovení podmínek pronájmu Hostince Obecník (žadatel p. Partila František, Lesní 

7, 741 01 Nový Jičín) 

         5/17/2018    Zastupitelstvo obce schvaluje -:     

     Prodej pozemku p. Tomáši  Kutňákovi , Životice u Nového Jičína 157 ( pozemek p.č.     

1530/6 o výměře 80 m2 za cenu 8 tis. Kč a náklady spojené s vypracováním kupní       

smlouvy  a vkladu do KN 



   Vyhlášení prodejního záměru na prodej pozemků, které budou součástí úprav 

vodního toku Jičínky v km 14,020 -14,180  pozemek p.č. 120/2, 121/2, 1532/7, 

1532/8 a 1598/2 

   Podmínky  výboru ZO ČZS  Životice u N. Jičína týkající se odprodeje pozemku obci 

( 57m2 ) za cenu 5 tis. Kč ke zřízení příjezdové komunikace k podiu v areálu TJ 

   Měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva podle ust. § 84 

odst.2 písm.n) zák.č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle 

přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev takto: ( neuvolněný místostarosta  24 814.-Kč , předseda výboru   

2757.-Kč, člen výboru ZO  2298. -Kč, člen zastupitelstva  1379.-Kč  

  Měsíční odměny poskytované členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva podle 

ust. §84 odst. 2 písm.v) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

a s použitím přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce 

členům takto: člen výboru: 1 900,-Kč 

  Odměny budou vypláceny od 1.3.2018 

   Na základě projednání finančním výborem  žádosti o finanční dar těmto subjektům: 

Centrum pro zdravotně postižené – občanská poradna Nový Jičín, Sokolovská 9 

částku 3 tis,-Kč, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Nový Jičín, Za 

korunou 207 částku 3 tis. Kč, Škole života , Nový Jičín, Beskydská 176 částku 3 tis. 

Kč, Fondu pro opuštěné a handicapované děti - sídlo Mořkov, Za sušárnou 391 

částku 5 tis. Kč, Odbor KČT při TJ Mořkov částku 5 tis. Kč, Domovu Duha, 

Hřbitovní 1128/41 částku 20 tis. Kč, Českému svazu včelařů Mořkov , z.s. částku 20 

tis. Kč, Evangelické církvi Hodslavice částku 45 tis. Kč a dotaci ŘKF Životice u 

Nového Jičína  1 , ve výši  355 tis. Kč 

   Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č.490110429 programového vybavení Codexis pro 

potřeby obecního úřadu  

   Zadání zpracování  projektové dokumentace  řešící možnou náhradu  využívání 

prostor  stávajícího  objektu šaten TJ  

   Provedení oprav místních a lesních komunikací, příjezdové komunikace k podiu 

v areálu TJ,  provedení vnitřních  úprav KD, zhotovení herních lanových prvků pro 

děti v areálu TJ, úpravy hřbitova a vybudování urnového háje,  dokončení  úprav 

okolí kostela a fary,  

   

                  6/17/2018  Zastupitelstvo obce deleguje : 



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

obcích(obecní 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 dne 26.5.2016, a to k výkonu 

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

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

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

místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně pana Pavla Hasalíka  nar. 

18.3.1959 bytem Životice u Nového Jičína 100 

7/17/2018  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

 Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

 Ke zveřejnění prodejního záměru 

 K uzavření a podpisu kupní smlouvy se ZO ČZS Životice u N. Jičína  

 K uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku s  p. Tomášem Kutňákem, 

Životice u N. Jičína č.p 157 

 K zajištění výběrových řízení a uzavření smluv s vybranými dodavateli na    

realizaci akcí uvedených v bodě 5/17/2018 a  tím i uzavření smluv na provádění 

výkonu autorského a technického dozoru staveb 

 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. GasNet, s.r.o. (plynovodní 

přípojka pro novostavbu RD p. Geryka Adama, Životice u N. Jičína) 

 K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Lesy ČR, Nádražní 2811, Frýdek Místek 

 K jednání s MSK ohledně reklamací kanalizačních revizních šachet umístěných 

v komunikaci III/4832 v k.ú obce 

 

                   Usnesení ZO č. 17 ze dne  26.2.2018  bylo přijato 9   hlasy  přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

 

Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta                  

                                                     

 

                                                                         


