
 

 

Usnesení  č. 7 ze zasedání Zastupitelstva 

        obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 24.9.2019 

_________________________________________________________________________ 

1/7/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

    Program jednání  7. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněn o bod : 

    RD č.p. 2 bude rekonstruován na nové prostory obecního úřadu   

2/7/2019        Zastupitelstvo obce volí: 

• Předsedu návrhové komise:   Pavla Hasalíka  

• Členy návrhové komise:   ing. Martina Hromádku 

 

3/7/2019      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. ing. Zdeňka Novotného, p. Geralda 

Černocha 

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou 

4/7/2019      Zastupitelstvo obce bere na vědomí :  

•    Zápis z jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj obce ze dne 4.9.2019 ( č.19) včetně 

návrhu investičních akcí na rok 2020- 2021 ( Dokončení oprav MK, Rekonstrukce 

domu č.p. 2, Dokončení rekultivace a finálních oprav v okolí kostela a fary, 

Výstavbu dětského hřiště u ZŠ a  Úpravu veřejného prostranství u ZŠ 

•    Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení č, 6 ze dne 25.6.2019 a emailovou 

korespondenci s předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Markétou Mřihladovou, 

týkající se pracovního řádu 

•    Zápis z jednání finančního výboru 

•    Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2018 

schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh (12) 

•    Vyjádření správce toku k žádosti o posouzení stavu vodního toku Jičínka v Obci 

Životice u Nového Jičína (č.1) 

•    Návrh místostarosty obce k projednání možnosti oprav polních a lesních komunikací 

výborem pro rozvoj obce (č.2) , informace o využívání těchto komunikací jinými 

subjekty (14) a projednání možnosti opravy zdi nad budovou ZŠ (14a)  

•    Žádost manž. Mřihladových Životice u Nového Jičína 29 o odkup pozemku parc. č 

636/54 (č.4) 

•    Informaci o postupu jednání ve věci dalšího provozování vodovodu (č.5)    



 

 

•    Žádost spol. ČEZ o vyjádření k existenci sítí (č.6)   

•     Žádost p. Tomáše Kutňáka, Životice u Nového Jičína 157 o vyjádření k možnosti 

realizace vodovodní a kanalizační přípojky v lokalitě pozemků p.č  993/8 – 10, a 

988/6 (č.7,8)    

•    Informaci ÚZSVM o výši kupní ceny pozemku p.č. 61/6, 63, 1692 – základní cena 

byla stanovena ve výši 235 tis. Kč (9) 

•    Žádost o poskytnutí nebytových prostor (11)   

•    Stanovisko advokátní kanceláře Mgr. Káni, nám.Míru 6, Frenštát, p./R ve věci nabytí 

pozemků pro rozšíření skládky (č.18)  

•   Zápis z kontrolního dne č.1 stavby „Dětské hřiště u ZŠ Životice u Nového Jičína“ 

(č.20) 

•   Žádost p. Cábové Simony, Životice u Nového Jičína 39 o sponzorský dar za účelem 

reprezentace ČR ve voltíži (č.21) 

•   Stížnost p. Josefa Třetiny, Životice u Nového Jičína (č.22) 

•   Cenovou nabídku na údržbu veřejné zeleně v obci (č.24) 

•   Dopis společnosti Českého červeného kříže (č.25) 

•   Informaci o nabídce odkupu pozemků od p. Randusové Životice u N. Jičína 106, 

v případě vydražení pozemků Úřadem pro zastupování státu 

•   Informaci o možnosti využívání mobilního rozhlasu 

 

5/7/2019      Zastupitelstvo obce schvaluje:  

•     Uzavření smlouvy o dílo s fy JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21       

      Kopřivnice na provedení  „Úprav veřejného prostranství v centru obce“ (č.15) 

•    Uzavření smlouvy o dílo s p. Martinem Lapčíkem, Rybí na projekční činnost 

„Úpravy MK 8c a 15c – školní“ (č.17) 

•    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se spol.ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 

IV Podmokly, Teplická 874/8 o zřízení věcného břemene a dohodu o      umístění 

stavby pro elektrické vedení NN 0,4 kV (č.13) 

• Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 (č.10) 

• III. Úpravu rozpočtu obce za rok 2019 takto: 

     Příjmy            +   340 000,00 Kč      celkem 37 150 000,00 Kč 

     Výdaje           + 2 100 000,00 Kč     celkem 30 130 000.00 Kč 

     Financování    - 1 760 000,00 Kč      celkem  7 020 000,00 Kč 



 

 

• Zmařenou  investici „ Rekultivace a modernizace fotbalového hřiště“ ve výši 

493 030,00 Kč  (č.16) 

•  Podání žádosti na Mmr ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 

nakládání s byty postavenými s dotací v letech 2000 až 2013 (povodňové domy) 

• Dodatek č.3 ke směrnici č.1/2007 „Zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního 

fondu“ (č.23) 

• Provedení zemních prací na pozemku p.č.1566/3 spočívajících ve vybudování 

vodovodní a kanalizační přípojky na náklady žadatelů, dle podmínek příslušného 

stavebního a vodoprávního úřadu (viz. žádost p. Kutňáka, Životice u N. Jičína 157)  

• Dotaci ve výši 20 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s p. Simonou 

Cábovou , Životice u N. Jičína 39 k pokrytí nákladů reprezentace dcery Veroniky 

Cábové na mistrovství světa juniorů ve voltíži v Holandsku.  

• Zpracování dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se spol. Sport cité (výstavba dětského 

hřiště) 

• Zasílání objednávek elektronickou cestou členům finančního výboru 

6/7/2019     Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

• Uzavření smlouvy o dílo s ing.arch. Tupým,  na projekční činnost 

7/7/2019    Zastupitelstvo obce pověřuje: 

                 Starostu obce k: 

• zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce 

• uzavření a podpisu smluv uvedených  v bodě 5/7/2019    

• zajištění znaleckého posudku na pozemky určené k rozšíření skládky  

• zajištění zpracování nových domovních řádů pro povodňové domy s vazbou na 

nový občanský zákoník 

• zpracování podmínek pro odprodej obecních pozemků určených k zástavbě 

v lokalitě povodňových domů 

• účasti obce na veřejné aukci prodeje pozemků pořádaných Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových (ing. Novotný ,ing. Hromádka) 

• Uzavření smlouvy se společností Neogenia s.r.o. Hybešova 42 Brno , zajišťující 

mobilní komunikaci mezi obcí a občanem   

Usnesení ZO č. 7 ze dne  24.9.2019 bylo přijato  9  hlasy  přítomných členů   

                   Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína                                   

       Pavel Hasalík                                                                    ing. Martin Hromádka 

starosta                                                                             místostarosta 



 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 


