
 

 

Usnesení  č. 6 ze zasedání Zastupitelstva 

        obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 25.6.2019 

_________________________________________________________________________ 

1/6/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

    Program jednání  6. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněn o bod :  

    Podnět p. Geralda Černocha viz . příloha 

2/6/2019        Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise:   Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise:   ing. Martina Hromádku 

 

3/6/2019      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: p. Bc. Tomáše Černocha, p. Bc. 

Jančálka Rostislava Dis 

 Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou 

 

4/6/2019      Zastupitelstvo obce bere na vědomí :  

    Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.4.2019 

    Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení č, 5 ze dne 23.4.2019 

    Informaci Správy silnic MSK k provádění řádné údržby propustků 

    Žádost Asociace rodičů , Barákova 23, Prostějov 

    Žádost Hřebčína HF Životice u N. Jičína 

    Informaci ze zasedání představenstva spol. ASOMPO a,s. Životice u Nového Jičína 

ohledně postupu společnosti ve věci  rozšíření skládky (podání stanoviska Mgr. Káni 

k požadavku obce )  

    Informaci o vzpomínkové akci konané ve dnech 21. - 23.6.2019 

    Studii k možnosti rozšíření vodovodní sítě v zahrádkářské lokalitě ( ing. Matulík, a 

spol.)   

    Informaci o nabídce p. Randusové, N. Jičín k odkupu pozemku   

    Informaci o jednáních se společností SMVaK ohledně vypouštění odpadních vod 

z obecních objektů a jednání s vodárenskou společností o možném provozování 

vodovodu  

   Informaci o řešení situace manž. Hodslavských, N. Jičín (vzdání se práva odkupu 

části pozemku)  



 

 

    Připomínky zastupitelů obce ke studii připravované rekonstrukce budovy č.p. 2  

    Z důvodů končící záruky stavby „Kanalizační přípojky“ připravit protokolárně 

předání vybudovaných přípojek vlastníkům nemovitosti. 

    Informaci o neplacení nájmu nájemcem na RD č.p. 216   

    Žádosti  p. Matulíka, Bezručova 66, Nový Jičín o opravu příjezdové komunikace a  

prodloužení vodovodní přípojky k pozemku p.č. 988/6 

    Sdělení  Mgr. Markéty Mřihladové, Životice u N. Jičína 29 o podané žádosti na 

odkup pozemku a vysvětlení důvodu jejího neprojednání 

 

5/6/2019      Zastupitelstvo obce schvaluje -  

    Realizaci výstavby dětského hřiště pod ZŠ , fy Sportshipe, Bílovice a výstavbu 

zpevněných ploch u č.p.2 firmou, která vzejde z výběrového řízení 

 Jednací řád Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína s účinností 25.6.2019 

 Smlouvu o zajištění produkční činnosti – Den Obce Životice u Nového Jičína 2019  

 Žádost o rozdělení HV za rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Životice u 

Nového Jičína, příspěvkové organizace, 742 72 p. Mořkov ve výši 584,57 Kč 

 Investiční záměr Lesů ČR viz. dopis z 9.1.2019 

 Uzavření kupní smlouvy s p. Adélou Ryšavou Životice u N. Jičína č.p.176 na odkup 

pozemku p.č.215/25 o výměře 24 m2 za částku 2 400.-Kč dle GP č. 908 -82/2018, 

 Uzavření kupní smlouvy s manž. Kuncovými Životice u N. Jičína 132, na odkup 

pozemku p.č. 1572/3 o výměře 63 m2 za částku 6 300.- Kč dle GP   

 Uzavření kupní smlouvy s p. Lucii Zetochovou, Životice u N. Jičína č.p. 4,na odkup 

pozemku p.č. 197/4 o výměře 35 m2 za částku 3 500.-Kč dle GP č. 912 – 89/2018  

 

6/6/2019     Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 Závěrečný účet obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a 

to bez výhrad 

 Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2018 

 Účetní závěrku ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína, příspěvkové organizace 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018 

 Převod hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících 

účetních období 



 

 

 II. úpravu rozpočtu obce za rok 2019 takto : příjmy + 230 tis. Kč, výdaje + 230 tis. 

Kč, Celkem příjmy 36 810 000,00 Kč Výdaje :28 030 000,00 Kč, Financování 

8 780 000,00 Kč 

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

organizace, o rozdělení HV za rok 2018 následovně : HV  = 584,57 Kč, z toho 

584,57 do fondu rezervního 

 Dodatek č.1 ke smlouvě 01/05/2019 s fy VAST Tercia, spol s.r.o. 

 

 

                  

7/6/2019    Zastupitelstvo obce pověřuje 

                 Starostu obce : 

 Ke zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce 

 K uzavření a podpisu smluv uvedených  v bodě 5/6/2019    

 K zajištění zpracování potřebné agendy pro výběrové řízení na provozování   

    vodovodu v obci a  provedení výběrového řízení na provozovatele vodovodu    

 K uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě 01/05/2019 s fy VAST TERCIA spol. s.r.o.  

 K oslovení správce toku k provedení úprav a údržby toku Jičínky 

 K jednání s nájemcem č.p. 216 z důvodů hrubého porušování nájemní smlouvy.  

 

8/6/2019    Zastupitelstvo obce jmenuje 

 Pana Geralda Černocha jako zástupce obce do Revizní komise svazku obcí 

regionu Novojíčínska a odvolává p. Mgr. Markétu Mřihladovou z důvodů 

pracovního vytížení 

 

                Usnesení ZO č. 6 ze dne  25.6.2019 bylo přijato   8  hlasy  přítomných členů                                   

                                         Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

 

 

       Pavel Hasalík                                                                    ing. Martin Hromádka 

starosta                                                                             místostarosta 

 

 


