
 

 

Usnesení  č. 4 ze zasedání Zastupitelstva 

        obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 26.2.2019 

_________________________________________________________________________ 

1/4/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Program jednání  4. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněn o tyto 

body: Program nebyl doplněn o další body 

 

2/4/2019        Zastupitelstvo obce volí: 

• Předsedu návrhové komise:   Pavla Hasalíka  

• Členy návrhové komise:   ing. Martina Hromádku 

 

3/4/2019      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: Mgr. Markétu Mřihladovou, ing. 

Zdeňka Novotného 

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou   

 

4/4/2019      Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti:  

•    p. Dořičáka Lukáše, Životice u Nového Jičína 197  o sponzorský dar na náklady 

spojené s reprezentaci ČR v rybolovu   

•    Hřebčína HF Životice u Nového Jičína o příspěvek na 2. Lašskou výstavu a 

vozatajský pohár , který se uskuteční 8.5.2019 

•     ŘKF o dotaci na renovaci interiéru místního kostela 

•    Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených na provoz sdružení 

•    Farního sboru Českobratrské církve evangelické o finanční dar 

•    O pronájem míst v kolumbáriu a hrobového místa 

•    p. Žerdíka Radka, Životice u Nového Jičína 134 o výstavbu kanalizace   

•    p. Ryšavé Adély, Životice u Nového Jičína 176 o směnu a odkup pozemků 

•    P. Symerského Vladimíra, Životice u Nového Jičína 159 o dořešení majetkoprávních 

vztahů ( prodej pozemku pod komunikací p.č. 61/25 o výměře 147m2)  

•    O odkup pozemku p. Kateřiny Žerdíkové Životice u Nového Jičína 134 

•    ZŠ o zakoupení dětských házenkářských dresů 

•    Předložení jednacího řádu zastupitelstva obce  

 



 

 

5/4/2019     Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

•    Informaci Lesů ČR  o návrhu řešení umístění mostu na Jičínce v k.ú. Nový Jičín , 

který by sloužil i k dopravní obslužnosti v k.ú. Životice u Nového Jičína  

•    Nabídku k využití předkupního práva a odkupu pozemků P. Mgr. Marka Koláře 

Štefánikova 136/66 Ponava  

• Zápis kontrolního výboru ze dne 25.2.2019 o plnění usnesení č.3 konaného  dne 

27.12.2018  

• Poslední rozpočtovou úpravu za rok 2018 schválenou starostou obce : Příjmy 

38 500 000.-Kč , Výdaje 35 180 000.- Kč , Financování 3 200 000.-Kč 

 

6/4/2019     Zastupitelstvo obce schvaluje : 

Poskytnutí finančních  příspěvků a uzavření smluv s:  

• Českým svazem včelařů,z.s. ZO Mořkov 25 tis. Kč 

• Mysliveckým spolkem Jedle Životice u Nového Jičína 30 tis. Kč 

• SONS Nový Jičín 500,- Kč   

• Hřebčínem HF Životice u Nového Jičína z.s. čp. 206  na činnost 5 tis. Kč 

• Společností Strom života, Nový Jičín 10 tis. Kč 

• Záchrannou stanicí Bartošovice 3 tis. Kč 

• Hřebčínem HF z.s. čp. 206 – Vozatajský pohár 5 tis. Kč 

• KČT Mořkov – turistické akce 1 tis. Kč 

• Asociací rodičů zdravotně postižené děti N. Jičín, Za korunou 207, 1 tis. Kč   

• Dořičákem Lukášem Životice u Nového Jičína 197, 20 tis. Kč (reprezentace)  

Poskytnutí dotace a uzavření smluv s: 

• TJ Životice u Nového Jičína 210 tis. Kč 

• TJ Mořkov (oddíl kopané Životice u N. Jičína)      110 tis. Kč 

• Českobratrskou  církví evangelickou Hodslavice 96 ,   50 tis. Kč  

• Římskokatolickou  farností, Životice u N. Jičína 1,    350 tis. Kč (v případě realizace 

hřbitovní zdi bude poskytnuta dotace ve výši 150 tis. Kč) 

 

7/4/2019     Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Vystavení objednávky fy Ludvík Kostelník Bordovice 69 na přeložku elektro pro 

areál TJ a elektro práce spojené s rozšířením odběrných míst v areálu TJ 

• Uzavření kupní smlouvy s p. Vladimírem Symerským, Hálkova 936/9 Valašské 

Meziříčí na odkup pozemků dle GP č. 907-81/2018 vyhotoveným fy Geoplus 



 

 

Ostrava 1 a to pozemek  p.č. 61/25 o výměře 147 m2  (díl „b“ o výměře 75 m2 a díl 

„d“ o výměře 72 m2)  za cenu 100.- Kč za m2 

• Uzavření směnné smlouvy s p. Adélou Ryšavou, Životice u Nového Jičína 176 na 

směnu pozemku p.č.215/24 o výměře 68 m2 za pozemek p.č. 215/25 o výměře 24 

m2 dle GP 908-82/2018 vyhotoveným fy Geoplus Ostrava 1 s dorovnáním ceny  

• Směrnici o zadávání veřejných  zakázek malého rozsahu č. 1/2019 a zároveň ruší 

směrnici schválenou ZO č.8 ze dne 15.6.2016 

• Uzavření  servisní smlouvy se spol. JD rozhlasy s.r.o. Vigantice 196 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadu  

• Rozpočet obce Životice u Nového Jičína na rok 2019 takto : Příjmy 36 500 000.-Kč, 

Výdaje: 27 800 000.-Kč , Financování  8 700 000.-Kč  

• Vyřazení DHM z majetku obce : I.č. 30037 trafostanice, pořizovací cena : 10 416.- 

Kč, I.č. 30036 studna Životice u N. Jičína pořizovací cena : 28 744.- Kč, I.č. 30051 

studna MŠ, pořizovací cena: 12 418.-Kč 

• Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – Varovný a vyrozumívací systém 

• Smlouvu o dílo na provedení zpevněných ploch za objektem č.p. 3 s vybraným 

dodavatelem fy Semita DS s.r.o., Veřovice 171 

• Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k využití budovy č.p. 2  

s vybraným dodavatelem fy Kudělka s.r.o. Kunín 104 

• Podání žádosti o dotaci na zpracování PD budovy č.p. 2 z programu  MSK 

8/4/2019    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 pana ing. 

Martina Hromádku nar. 24.5.1979 bytem Životice u Nového Jičína 141  

• Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře , je určena k výkonu všech 

práv  akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech 

valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních( konaných v době 

od udělení této delegace do dne 30.11.2022 Zmocněnec je oprávněn udělit plnou 

moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, 

a to konkrétně a výhradně panu Pavlu Hasalíkovi nar. 18.3.1959 bytem Životice u 

Nového Jičína 100 



 

 

 

9/4/2019   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína rozhodlo v souladu s ust. § 85 

písm.a) zákona č . 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů o nabytí 

pozemků parc. čísel 94/7, 94/8 ,95/2, 99/2, 1530/109 a 1697 dle GP č. 901 – 

53/2018 jakož i o nabytí pozemků parc. č 13/4, 13/5, 1698 a 1699 dle GP č. 904 -

56/2018,  které jsou předmětem této kupní smlouvy jako silniční pozemky pod 

místní komunikací ve vlastnictví obce ( cena za 1m2 100 Kč, celkem 14 800.-Kč) 

 

10/4/2019  Zastupitelstvo obce neschvaluje : 

                 Nabídku k využití předkupního práva podanou p. Mgr. Markem Kolářem,    

                 Štefánikova 136/66 Ponava k odkupu pozemku p.č.636/20 o výměře 6794 m2 za    

                 cenu 3.4 mil Kč 

11/4/201    Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce : 

• K uzavření servisní smlouvy s JD Rozhlasys.r.o.,  Vigantice 196 

• K uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku – Varovný a vyrozumívací  

systém 

• Ke zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce 

• K uzavření a podpisu kupních smluv na odkupy ,směny pozemků, smluv o díla a     

dalších  ujednáních v bodě 7/4/2019 a 9/4/2019  

• K zajištění výběrových řízení na dodavatele schválených investičních akcí pro rok   

2019 ( Demolice objektu TJ + úprava plochy ,  Demolice č.p. 110, Oprava MK – 

školní, Výstavba dětského hřiště, Úprava plochy u školy, Obnova hřbitovní zdi, ) 

• K seznámením občanů s novým frekvenčním plánem příjmu KT ( ČTU 127/2000 

Sb. a EU 2015/2120) 

• K vystavení objednávky  ve věci přeložky elektro přípojky v areálu TJ fy Ludvík    

Kostelník, Bordovice 69 

    

 

                Usnesení ZO č. 4 ze dne  26.2.2019  bylo přijato 9 hlasy  přítomných členů                                   

                                         Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

 

 

       Pavel Hasalík                                                                    ing. Martin Hromádka 

starosta                                                                             místostarosta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


