
Usnesení č.18 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 21.5.2018 

_________________________________________________________________________ 

1/18/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání 18. Zasedání  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

doplněný o tyto body:  

 Provést geodetické zaměření pozemku p.č.1318/14 a projednat možnost odkupu   

2/18/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

 

3/18/2018     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: p. Monika Hajná, ing. Martin 

Hromádka 

 Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

4/18/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Žádost p. Kozelkové, Životice u N. Jičína 38 o pronájem prostor v areálu TJ za 

účelem zajištění  občerstvení na kulturní akce pořádané obcí v měsíci červnu a 

srpnu 2018   

 Žádost p. Partilly, Nový Jičín, Lesní 7 o pronájem prostor v areálu TJ za účelem 

zajištění občerstvení na kulturní akci – den Obce Životice u N. Jičína  

 Poděkování „ Příspěvkové organizaci Domova DUHA“a „Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí Nový Jičín“ za poskytnutí finančích darů 

 Informaci starosty obce ohledně stavu nemovitosti č.p. 110 

 Žádost p. Jany Kladivové, Životice u Nového Jičína136 o pronájem pozemku p.č. 

1604 a  p.č. 1677 

 Žádost p. Ondřeje Novotného Životice u Nového Jičína 82 o koupi pozemku p.č. 

1531/47 o výměře 155 m2 

 Žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice o úhradu nákladů za poskytnutí 

odlehčovací služby 

 Na základě zveřejněné poptávky na správce obecních budov a vedení obecních 

pracovníků informaci starosty o zájemce pro  výkon této funkce 

         5/18/2018    Zastupitelstvo obce schvaluje:   



   

  Uzavření smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů 

(GDPR) s ing. Miroslavem Sváčkem, Straník 157, 741 01 Nový Jičín  

 Přílohu usnesení zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína – Základní pravidla 

postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a přílohu č.1 Implementace 

GDPR – Obecní úřad Životice u Nového Jičína – Detailní popis předmětu plnění  

   Zpracování veškerých dokumentů souvisejících pro výkon GDPR viz příloha 

Implementace GDPR – Obecní úřad Životice u Nového Jičína. 

  Smlouvu o poskytování IT služeb pro obec upravenou v souladu s GDPR 

  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 201715/C01 s fy Fabriko, Životice u N. Jičína 207   

   Dodatek č.1 ke smlouvě č. 201801/C01s fy Fabriko, Životice u N. Jičína 207 na 

provedení zpevněných ploch, bezbariérového přístupu a opravu schodiště na budově 

bývalé Jednoty  

  Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 13-500-17 s fy Beskydská stavební, a.s. Třinec, 

Frýdecká 225   na dokončení úprav okolí KD  (chodníky, ostatní plochy) 

  Závěrečný účet obce za rok 2017a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to 

bez výhrad , Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2017, Účetní závěrku ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína, 

příspěvkové organizaci sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017, Převod 

hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících 

účetních období, l. Úpravu rozpočtu za rok 2018 takto : příjmy +1 450 000 Kč, 

celkem P. 32 750 000.-Kč, výdaje +700 000,- Kč, celkem V. 32 000 000.-Kč, 

Financování : 750 000,- Kč 

  Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018obce o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

  Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností a tím i uzavření VPS 

s Městem Nový Jičín o dohledu nad jejím dodržováním  

   Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu „ Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“  na 

„Stavební úpravy hřbitova“ a tím i přijetí dotace ve výši 400 000.- Kč ,účelově 

určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu. 

   Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu  - „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na 



rok 2018 “ a tím i přijetí dotace ve výši 100 000.- Kč účelově určenou k úhradě 

uznatelných nákladů projektu 

  Přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci „ Obnova místní komunikace „ 

   Smlouvu o kulturním a technickém zabezpečení akce se spol. Rascals Agency „Den 

Obce Životice u Nového Jičína „  

   Smlouvy se spol. Swietelsky, stavební s.r.o. Suvorovova 538,742 42 Šenov u Nového 

Jičína na opravu místních komunikací na základě výsledků výběrového řízení 

  Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na opravu místní komunikace - 14 c na 

základě výsledků výběrového řízení (nejnižší nabídková ceně) 

  Smlouvu s fy Fabriko na výstavbu ostatních ploch v areálu TJ (příjezd k podiu) 

  Uzavření smluv pro výkon TDI a provedení výběrových řízení na akce plánované 

v letošním roce 

   Prodej pozemku p. Ladislavu Jančálkovi, Životice u N. Jičína 43, pozemek p.č. 594/6 

o výměře 809 m2 a pozemek p.č. 594/7 o výměře 66 m2 rozdělen GP č. 900-44-2018 

za cenu 1930,-Kč 

  Na volební období 2018 -2022 devítičlenné zastupitelstvo 

  Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na „Revitalizaci hřbitova“ a „  Herních 

lanových prvků“ 

   Smlouvu o výpůjčce mezi ŘKF Životice u Nového Jičína, IČ 48430293 a obcí 

Životice u Nového Jičína IČ 48804711, a to  pozemku p.č. st.88, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1, stavba občanského vybavení, pozemek p.č. 

224 zahrada a pozemek p.č. 225 zahrada 

   Vyhlášení prodejního a nájemního záměru viz. žádosti bod 4/18/2018 

     Žádost Základní školy a Mateřské školy Životice u Nového Jičína, příspěvkové            

     organizace, 742 72 o rozdělení HV za rok 2017 následovně: HV 2017 – 64 756,99  

Z toho 30 000.-Kč fond odměn, z toho 34 756,99 Kč fond rezervní 

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

 

 Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

 Ke zveřejnění prodejního a nájemního záměru 

 K jednání se zájemcem o výkon funkce správce obecního majetku a v případě    

dohody přijetí do pracovního poměru 



 K jednání s vlastníkem nemovitosti č.p. 110 o odkupu nemovitosti a předmětných     

pozemků a tím i k uzavření kupní smlouvy 

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

5/18/2018   

  

 

 

                   Usnesení ZO č. 18 ze dne  21.5.2018  bylo přijato 8 hlasy  přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

 

Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta                  

                                                     

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 


