
Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva 

        obce Životice Nového Jičína konaného dne 3.11.2020 

_________________________________________________________________________ 

1/15/2020    Zastupitelstvo obce schvaluje: 

      Program jednání 15. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína    

      doplněn o tyto body: 

 Projednání a schválení dodatku s fy PORR,a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 

10, Strašnice 

 Podání žádostí o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova „ 

dotační titul : A – Obnova místních komunikací , E – Rekonstrukce budovy č.p.2 

se zřízením obecního úřadu 

             

2/15/2020     Zastupitelstvo obce volí: 

 Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka  

 Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku 

 

3/15/2020      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: ing. Novotný Zdeněk , Petr Dořičák 

 Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou 

 

4/15/2020    Zastupitelstvo obce schvaluje :  

 

    Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s fy Vítězslav Orel, Liptáňské náměstí 878, 

708 00 Ostrava      

                Poruba, IČ 640 83 870 na zakázku „Stavební úpravy veřejného prostranství –  

                Opěrné zdi před kostelem včetně dvou schodišť“         

    Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě  o dílo s fy PORR.a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 

Praha 10 , Strašnice  

          IČ 43005560 na zakázku „Úprava MK 8c a 15c, Životice u Nového Jičína „ 

    Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotační 

titul : A -  obnova místních komunikací a titul:  E – Rekonstrukce budovy č.p. 2 se 

zřízením obecního úřadu a  provedení výběrových řízení 

    Provedení výběrového řízení na provozování vodovodu v obci 



 

5/15/2020   Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 Zápis kontrolního výboru ze dne 2.11.2020 

 Informace starosty o majetkoprávním vypořádání pozemků s ÚZSVM 

 Zprávu finančního výboru o nedoporučení  úložky finančních prostředků  

 

6/15/2020   Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k: 

 Podpisu a uzavření dodatků ke smlouvám  o dílo viz. bod 4/15/2020   

 Přípravě podkladů a zajištění podání žádostí dle bodu 4/15/2020  

 Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce 

 

Usnesení ZO č.15 ze dne 3.11.2020 bylo přijato 7  hlasy přítomných členů   

                   Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína      

       Pavel Hasalík                                                                    Ing. Martin Hromádka 

starosta                                                                             místostarosta 

 

   

                            

 

 

 

                                   

 

 

 

 


