
Usnesení  č. 9 ze zasedání Zastupitelstva 

        obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 10.12.2019 

_________________________________________________________________________ 

1/9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

    Program jednání  9. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína     

    doplněn o bod : 

• Stanovení poplatku za ubytovacích prostory ve farní budově (č.22) 

• Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 012/2019 s fy Japstav Morava s.r.o.,  

     Lubina 449, 742 21 Kopřivnice 

       

2/9/2019        Zastupitelstvo obce volí: 

• Předsedu návrhové komise:   Pavla Hasalíka  

• Členy návrhové komise:   ing. Martina Hromádku 

 

3/9/2019      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: Bc. Rostislav Jančálek Dis, p. Petr 

Dořičák 

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou 

 

4/9/2019      Zastupitelstvo obce bere na vědomí :  

 

•   Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.11.2019 (č.20)           

•   Cenovou nabídku na výkon činnosti koordinátora BOZP (č.5) 

•        Cenovou nabídku na výkon činnosti TDI (č.6 a č. 23) 

•        Cenovou nabídku na administraci veřejných zakázek na rok 2020 (č.7) 

•       Cenovou nabídku ing. arch. Zdeňka Tupého, Havlíčkova 10 Nový Jičín, na 

zpracování PD – dotační titul (č.24) 

•       Žádost o pronájem obecního bytu (č.8) 

•       Žádost o dotaci ŘKF Životice u N. Jičína (č.9) 

•       Odpověď na požadavky p. Gerykové, Životice u N. Jičína 128 adresované vedení  

        obce a ZO (č.10)      

•       Pravidla pro výběr nájemců a uzavírání smluv (č.11) 

•       Zaslané usnesení č.8 ze dne 5.11.2019 (č.12) 



•       Informace k dotacím (č.13 a č.21) 

•      Požadavky správce farní budovy – rekapitulace současného stavu (č.14) 

•      Objednávka znaleckého posudku (č.15) 

•       Nabídku  ČČK – prezentace (č.16) 

•      Žádost komorního dětského sboru Ondrášek (č.17) 

•    Žádost Českého svazu včelařů ZO Mořkov (č.2)  

•    Žádost o Finanční dar ČSOP Bartošovice  (č.3) 

•    Žádost o příspěvek na činnost Dětskému domovu a školní jídelny,  N. Jičín (č.4) 

 

5/9/2019    Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Rozpočet obce na rok 2020 (materiál č.1) a úpravu rozpočtu č.5/2019 

• Cenu vodného a stočného pro rok 2020 (č.18) 

• Uzavření směnné smlouvy (č.19) 

• Výši poplatku za ubytování dle předloženého a  upraveného materiálu (č.22)  

• Poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč Českému svazu včelařů a uzavření smlouvy  

• Poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč ŘKF Životice u N. Jičína a uzavření 

smlouvy 

• Provedení opravy svahu a části komunikace včetně odvodnění levé strany 

nájezdu ke kostelu  

• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 012/2019 s fy Japstav Morava s.r.o., 

Lubina 449 742 21 Kopřivnice 

 

6/9/2019    Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Rozpočtové opatření č.5/2019 takto:  Příjmy: 37 150 000,00 Kč  - 1 000 000,00 

Kč = 36 150 000,00 Kč, Výdaje 30 130 000,00 Kč  - 2 520 000,00 Kč = 

27 610 000,00 Kč, Financování 7 020 000,00 Kč + 1 520 000,00 Kč = 

8 540 000,00 Kč. Úplné znění rozpočtového opatření č.5/2019 je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

• Rozpočet obce Životice u Nového Jičína na rok 2020: Příjmy: 36 000 000,00 

Kč, Výdaje: 27 200 000,00 Kč, Financování: 8 800 000,00 Kč Úplné znění 

rozpočtu na rok 2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

7/9/2019     Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k: 

• Objednání a zajištění oprav viz. bod 5/9: termín 20.12.2019 



• Jednání o ukončení smlouvy se stávajícím nájemcem restaurace Obecník  

• Objednání projektové dokumentace u arch. Ing. Zdeňka Tupého, Havlíčkova 10, 

Nový Jičín na úpravy veřejného prostranství okolí kostela a fary za účelem 

podání žádosti o dotační titul na rok 2020  

• Uzavření a podpisu smluv viz bod 5/9 

• K jednání s ing. arch. Tomášem Kudělkou, Kunín ve věci úpravy ceny 

projekčních prací 

 

Usnesení ZO č.9 ze dne  10.12.2019 bylo přijato 9  hlasy  přítomných členů   

                   Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

 

                                  

       Pavel Hasalík                                                                    ing. Martin Hromádka 

starosta                                                                             místostarosta 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 


