
Usnesení č. 3 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 27.12.2018 

_________________________________________________________________________ 

1/3/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání  3. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněn o tyto 

body: 

 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě s fy VAST TERCIA, spol.s.r.o. Valašské 

Meziříčí, Husova 29  na „ Revitalizace ploch hřbitova v Životicích u Nového 

Jičína – dokončení stavby“ 

 Požadavek p. Mgr. Markéty Mřihladové na provedení opravy zápisu ze zasedání 

Zastupitelstva obce  č. 1 

 Provedení  vypořádání vlastnických vztahů k č.p. 2 a určení termínu předání 

nemovitosti do užívání obce 

 

2/3/2018        Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:   Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:   ing. Martina Hromádku 

 

3/3/2018      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.Marcelu Černochovou a p. Petra 

Dořičáka 

 Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou   

 

4/3/2018      Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

  Zápis kontrolního výboru ze dne 27.12.2018 o plnění usnesení č.2 konaného  dne 

11.12.2018  

    Navržený termín pracovní porady k rozpočtu obce na rok 2019, která se uskuteční 

29.1.2019  od 16,00 hod. v kanceláři starosty  

 

5/3/2018     Zastupitelstvo obce schvaluje  : 

 Uzavření dodatku č.1s fy VAST TERCIA, spol.s.r.o. Valašské Meziříčí, Husova 29 

na „Revitalizaci ploch hřbitova v Životicích u Nového Jičína – dokončení stavby“ 



 Dohodu o narovnání podle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s fy 

JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4.května 353, 755 01 Vsetín zastoupenou jednatelem 

p. Viktorem Syptákem a obcí Životice u Nového Jičína 128, 742 72 p. Mořkov 

zastoupenou starostou obce p. Pavlem Hasalíkem ve věci smluvního vztahu 

„Revitalizace ploch hřbitova v Životicích u Nového Jičína“ 

 

6/3/2018    Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k:  

 Zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce 

 Uzavření dohody o narovnání s fy JASY Vsetín s.r.o. 4.května 353, 755 01  

Vsetín 

 Uzavření dodatku s fy VAST TERCIA s.r.o., Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí  

 Jednání s p. Dobrozemskou Janou o předání odkoupené nemovitosti č.p. 2 

k 31.1.2019 

 

                 Usnesení ZO č. 3 ze dne  27.12.2018  bylo přijato 9  hlasy  přítomných členů                                   

                                         Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

 

 

       Pavel Hasalík                                                                    ing. Martin Hromádka 

starosta                                                                             místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


