Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice Nového Jičína konaného dne 15.4.2020
_________________________________________________________________________
1/11/2020
•

2/11/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 11. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: ing.Martina Hromádku

3/11/2020
•

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: p. Černochová Marcela, Mgr. Markéta
Mřihladová

•

4/11/2020

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

•

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.4.2020

•

Žádost příspěvkové organizace Duha o finanční příspěvek z rozpočtu obce (6)

•

Zápis ze vstupního výrobního výboru investičního záměru na vodním toku Jičínka
v rámci problematiky nekapacitních mostů a zvýšení protipovodňové ochrany
v místní části Žilina u N. Jičína a Životic u N. Jičína (11)

•

Informaci místostarosty o provedeném místním šetření porostů ohrožujících provoz a
bezpečnost občanů (15)

•

Rozpočty na opravy lesních komunikací (16)

•

Zprávu o uplatňování Územního plánu Životice u Nového Jičína (10)

5/11/2020
•

Zastupitelstvo obce schvaluje
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu„
Stavební obnova veřejného prostranství – Centrum“ ve výši 400 tis. Kč (1)

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava a obcí Životice
u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 128 na realizaci projektu “Stavební
obnova veřejného prostranství – Centrum ve výši 400 tis. Kč
•

Přijetí účelové dotace z dotačního programu „Program na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 na realizaci projektu „Aktivitou
ke zdravému stárnutí ve výši 85 000.- Kč
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava a obcí Životice
u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 128 z dotačního programu „Program
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 na realizaci
projektu „Aktivitou ke zdravému stárnutí“ ve výši 85 000.- Kč

•

Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 263 124 Kč na provedení
demolice objektu č.p. 110 (3)

•

Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 210 000.- Kč na Obnovu
místní komunikace školní (4)

•

Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s fy Sport cité + s.r.o., Bílovice 519 (5)

•

Uzavření příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora, autorského a
dozoru BOZP (Obnova MK – školní) (7)

•

Přijetí finančního příspěvku z Moravskoslezského kraje ve výši 145 800.- Kč na
umělou obnovu sadby (8)

•

Žádost o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy se spol. Strom Života Nový Jičín
ve výši 10 tis. Kč (9)

•

Uzavření smlouvy o dílo s fy PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00
Praha 10 Úprava MK (12)

•

Podání žádosti na výsadbu stromů ve vybraných lokalitách z rozpočtu MŽP (13)

•

Podání žádosti o členství v MAS Lašsko a tím i přistoupení území naší obce
k území MAS (14)

•

Úpravu rozpočtu obce viz příloha (17)

•

Doplatek ve výši 20 Kč na stravování občanům důchodového věku, kterým obec
zajišťuje rozvoz obědů

•

Realizaci úprav „Stavební obnova veřejného prostranství“ a rozfázování
výběrového řízení na tři objekty z důvodů odborného provedení jednotlivých
stavebních objektů (zeleň, kamenické práce, stavební práce)

•

Ve smyslu čl. V. směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výběr
dodavatele formou výjimky fy Japstav Morava s.r.o Lubina k provedení oprav
lesních komunikací

6/11/2020

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:

•

Uzavření všech smluv a ujednáních uvedených v bodě 5/11/2020

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

Zajištění projektové dokumentace na rozšíření hřbitova

•

Prověření možnosti realizaci dětského cyklohřiště na pozemcích bývalého č.p.
110 (stavební úřad, úřad územního plánování, projektant)

•

Zajištění pasportizace stávajících hrobových míst

•

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor budovy obecního úřadu za
účelem provozování prodejny potravin

•

Oslovení Správy a údržby silnic MSK ve věci žádosti o opravu komunikace před
zastávkou sv. Jana

•

Vyvolání jednání se správcem toku ve věci odstranění nebezpečných dřevin při
toku Jičínky v katastrálním území obce
Místostarostu obce:

•

Ke svolání schůzky s vedením spol. ASOMPO.a.s. ve věci zabezpečení úletů
skládkovaných materiálů z tělesa skládky

Usnesení ZO č.11 ze dne 15.4.2020 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

ing.Martin Hromádka
místostarosta

