
 

 

Usnesení č. 9. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 7.9.2016 

_________________________________________________________________________ 

1/9/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce  

2/9/2016     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

3/9/2016      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 

4/9/2016    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 15.6.2016  

 Informaci o jednání se zástupci lesů ČR  spočívající v údržbě koryta Jičínky a 

provedení místního šetření    

 Výroční zprávu spol. ASOMPO, a.s. za rok 2015  

 Žádosti o odkup pozemků (poz. p.č. 636/54) manž. Fialových, Palackého 76, 741 

01 Nový Jičín, dále žádost manž. Krejčí  Dlouhá 1974/18 741 01 Nový Jičín 

(poz.p.č. 636/52 nebo 636/54) a žádost o informaci p. Paška ohledně možnosti 

odkupu pozemku  

 Žádost p. Moniky Hajné ,Životice u N. Jičína 9 o odkup pozemku p.č. 1563/8 o 

výměře 45 m2 

 Žádost Českého svazu ochránců přírody Bartošovice o finanční podporu 

 Žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické o finanční podporu 

 Žádost o pročištění bezejmenného přítoku vedoucího přes pozemky manž. 

Goldových, Životice u N. Jičína 66,  

 Informaci starosty o žádosti p. Šimůnkové o sociální bydlení a zároveň schvaluje 

obsah připravené nájemní smlouvy     

 Žádost spolku nevidomých o finanční dar 

 Informaci starosty obce o žádosti provozovatele provozovny Hruška o finanční 

podporu na  mzdu zaměstnance prodejny  

5/9/2016   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje   : 



 

 

 III. Úpravu rozpočtu obce příjmy 30 mil. 300 tis. výdaje 30 mil. 300 tis.  

 Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2018    

  Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě S/64/5003384/013/2015 uzavřené dne 

1.4.2015 o Sběru a přepravě BRO (odpady)  

 Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN v k.ú. 

Životice u Nového Jičína (pozemek p.č. 53/2 a parc. č. st.169) pro RD manž. 

Holubových   

  Uvolnění finanční částky ve výši 850 tis. Kč z rozpočtu obce na dokončení 

stavebních úprav a vybavení místností farní budovy     

 Přijetí dotace ve výši 87 700.-Kč v rámci dotačního programu „  Podpora 

hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ ( ŽPZ/03/2016) 

 Poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč Farnímu sboru Českobratrské 

církve evangelické (opravy zvonů a hodin ) 

 Poskytnutí finančních  darů Českému svazu ochránců přírody Bartošovice a 

Spolku nevidomých v N. Jičíně ve výši 5 tis. Kč 

       6/9/2016   Zastupitelstvo obce  pověřuje :  

                             starostu obce: 

   Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

   K uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění svozu BRO a  podpisu smlouvy o      

        zřízení věcného břemene viz. bod  5/9/2016 

  K podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby „ Vodovodní přípojky   

       Životice u N. J.“ 

 K podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby „ Společenské a sportovní 

zázemí sportoviště v Životicích u Nového Jičína “  

 K vyhlášení veřejného záměru na odprodej pozemku p.č. 1563/8 

      

 

      Usnesení ZO č. 9 ze dne  7.9.2016  bylo přijato  8  hlasy přítomných členů            

                     Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

                  Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

starosta                                                                                       místostarosta                  

                                        


