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Obce Životice u Nového Jičína
říjen – prosinec 2020

Vážení spoluobčané,
Pomalu se blíží závěr roku 2020 a proto mi dovolte, abych Vám všem popřál jménem
svým i jménem zastupitelstva obce úspěšný vstup do roku 2021 a poděkoval Vám za
spolupráci. A co nás čeká v příštím roce? Již teď připravujeme výběrová řízení na
dodavatele oprav místních komunikací a přestavby budovy č.p. 2. Po provedených
opravách již nebude možné provádět zásah do komunikací. Na zamýšlené stavby
obec požádala o dotace. V jarních měsících bude rovněž zahájena oprava místní
komunikace „Školní“. I když to zatím na sněhovou nadílku nevypadá dovoluji si Vás
oslovit s žádostí o neparkování na místních komunikací z důvodů provádění zimní
údržby.
Zastupitelstvo obce schválilo dva důležité dokumenty pro další rozvoj obce, a to
Investiční plán obce a Strategický plán rozvoje obce na období 2020–2030 v souladu
s platným územním plánem obce. Jelikož se blíží lhůta, kdy obec může požádat o
provedení změny územního plánu, můžete své požadavky písemně doručovat
obecnímu úřadu k 31.7.2021
Vážení spoluobčané, společně si přejeme ve vánočním čase obvykle zdraví, štěstí,
osobní spokojenost, klid a pohodu. Slova nad jejichž významem se člověk někdy ani
nezamyslí. Zdraví potřebujeme všichni zvláště v této nelehké době poznamenané
virovou pandemii. Pokud ale nemáme zdraví, nedostaví se ani to ostatní. Proto, Vám
všem ze srdce přeji hlavně zdraví, no, a to ostatní už přijde samo.
Pohodové Vánoce a šťastný Nový rok Vám přeje
Pavel Hasalík, starosta

Usnesení zastupitelstva obce
1/14/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Program jednání 14. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
doplněný o body:

•

Přefakturování platby za poškození KT firmě provádějící zhotovení vodovodní
přípojky pro č.p.71

•

Oslovení spol. PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 formou
výzvy k zahájení prací na stavbě „ Úpravy MK 8c a 15c, Životice u Nového
Jičína „ve smyslu čl.4 odst.4.1. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 16.4.2020 a to po
nabytí právní moci stavebního povolení vydaného Měú N. Jičín odborem výstav

2/14/2020

Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádka

3/14/2020
•

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: Bc. Tomáše Černocha a p.
Geralda Černocha

• Zapisovatele jednání zastupitelstva obce: p.ing. Martina Hromádku
4/14/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje :
•

Dohodu o narovnání s fy Vasttercia ( č.2)

•

Provedení směny pozemků s. manž. Trubačovými dle GP 948 -37/2020
zpracovaným fy Geoplus s.r.o. Ostrava (č.6)

•

Realizaci kanalizační přípojky pro RD č.p. 19 (č.7)

•

Předložený Investiční plán obce do roku 2030 (č.10)

•

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „ Stavební úpravy veřejného prostranství –
obnova centrálního schodiště a zpevněných ploch“ s fy Art Beton s.r.o.
Životice u N. Jičína č.p. 108 (č.12)

•

IV. Úpravu rozpočtu obce za rok 2020 takto: Příjmy : + 1 720 000,00 Kč,
celkem příjmy : 39 940 000 Kč, Výdaje : - 2 050 000,00 Kč celkem výdaje:
29 447 000,00 Kč, Financování 3 770 000,00 Kč celkem financování
10 493 000,00 Kč (č.14)

•

Uzavření kupní smlouvy se spol. ASOMPO a.s. Životice u N. Jičína 194,
742 72 p. Mořkov na odprodej pozemků určených k rozšíření skládky, dle
znaleckého posudku fy Ostravská znalecká a.s., ul. Na prádle 2289/8a Moravská Ostrava a geometrického plánu č. 947 – 31/2020 zpracovaného fy
Geoplus s.r.o. ul. 28.října 100, Ostrava 1 za kupní cenu 3 371 360.-Kč a dále
za podmínek zapracování věcného břemene do kupní smlouvy vztahujícího
se na užívání pozemků ve vlastnictví společnosti ASOMPO a.s., - části
parcel dle geodetického zaměření pozemků p.č. 382/9 a p.č. 382/22 ( č.15)

•

Dohodu o skončení dotace s TJ Mořkov a Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Životice u N. Jičína pro rok 2020

•

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ Stavební úpravy veřejného
prostranství – Opěrné zdi před kostelem včetně dvou schodišť II“ včetně
zhotovení zábradlí, dle cenové nabídky se spol. Vítězslav Orel Liptáňská
878, Ostrava 8, 708 00

5/14/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Zápis kontrolního výboru ze dne 21.9.2020

•

Žádost p. ing. Lukáše Nováka , Nový Jičín o odkoupení pozemku (č.1)

•

Korespondenci s Lesy ČR a SSMSK ve věci prevence na toku Jičínky a
propustků u silnice III/4832 v k.ú Životice u N. Jičína (č.4,4a)

•

Informaci SPÚ ke stavbě „Propojení pozemků p.č. 113/5 a p.č. 1577 v k.ú.

Životice u N. Jičína (č.5, 5a)
•

Pravidla prodeje obecních pozemků určených k zastavění objekty
individuálního bydlení ( zpracované Mgr. Mikundou č.8)

•

Žádost o zařazení do výběrového řízení na pronájem hostince Obecník (č.11)

•

Závěrečný účet za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 (č.9)

•

Závěrečný účet za rok 2019 Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín –
Hostašovice (č.13)

•

Žádost o rozdělení HV za rok 2019 ZŠ a MŠ (č.3)

6/14/2020 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
•

Žádost p. ing. Lukáše Nováka, Budovatelů 1778/13, Nový Jičín o koupi
pozemku

7/14/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:
•

K uzavření smluv, dodatků a dalších ujednání uvedených v bodě 4/14/2020

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

Písemné odpovědi žadatelům o odkoupení pozemků
Usnesení ZO č.14 ze dne 22.9.2020 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů

Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík

Ing. Martin Hromádka

starosta

Podle višňové nebo třešňové větévky na den svaté Barbory
ulomené a dané do vody se na Štědrý den usuzuje, nastane-li
brzké jaro nebo pozdní. Kvete-li ratolest před Štědrým dnem,
bude jaro časné. Kvete-li až po Štědrém dnu nebo vůbec,
potom se jaro opozdí.

místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce
1/16/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Program jednání 16. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

2/16/2020

Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku

3/16/2020
•

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: Marcelu Černochovou, Mgr.
Markétu Mřihladovou

• Zapisovatele jednání zastupitelstva obce: Martinu Černou
4/16/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Uzavření smlouvy o dílo s SSMSK, N. Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového
Jičína 741 11 Nový Jičín na „Zimní údržbu pozemních komunikací a to chodníků
na mostech „ (č.2)

•

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8017054 Životice u

N.J, p.č. 463/2 a 463/1 NNk (č.3)
•

Uzavření kupních smluv na odkup pozemků , které jsou součástí obecní
komunikace v blízkosti spol. ASOMPO a.s. viz příloha (č.8)

•

Strategický plán rozvoje obce Životice u Nového Jičína na období 2020 - 2030

•

Výši poplatků navržených finančním výborem za užívání prostor KD, Obecníku,
služby občanům a poplatek za internet (č.12)

•

V. Úpravu rozpočtu obce za rok 2020 takto: /Příjmy: 39 940 000,00 Kč, výdaje:
26 447 000,00 Kč, financování: 13 493 000,00 Kč/ (14a)

•

Návrh rozpočtu na rok 2021 /příjmy: 32 350 000,00 Kč, výdaje: 35 900 000,00
Kč a financování 3 550 000,00 Kč (č. 14b)

•

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 a 2022 (č. 14c)

•

Dlouhodobý výhled rozpočtu na období 2022 až 2023 příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ (č.14d)

5/16/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Zápis kontrolního výboru ze dne 7.12.2020 (č. 1)

•

Žádost Charity Kopřivnice o poskytnutí finančního daru (č.4)

•

Žádost ZO Bartošovice o poskytnutí finančního daru (č.5)

•

Žádost o dotaci podanou ŘKF Životice u Nového Jičína (č.6)

•

Žádost o finanční podporu „Mobilního hospice Andělé stromu života“ (č.7)

•

Žádost p. Adamce podanou emailovou korespondencí (č.10)

•

Žádost p. Gerykové Marie , Životice u Nového Jičína 128 (č.11)

•

Žádost p. Adély Ryšavé, Životice u N. Jičína 176 o provedení změny ÚP obce

•

Předloženou úpravu nájmu pro povodňové domy zpracovanou ing. Pavlíkem

•

Informace o bezpečnostně dopravní situaci v obci zpracované ing. Cholevíkem

•

Žádost p. Amálie Kuncové Životice u N. Jičína č.p. 27 (č. 16)

6/16/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor k:
•

Projednání žádostí o finanční dary, dotace a příspěvky

•

Zpracování a předložení návrhu výše nájemného v povodňových domech

7/16/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:
•

Uzavření smluv a dalších ujednání uvedených v bodě 4/16/2020

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

Zajištění dopravního značení parkovišť, geodetického zaměření obecní
komunikace a oslovení Fy 4M Rožnov ve věci programové nabídky KT
Usnesení ZO č.16 ze dne 7.12.2020 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík

Ing. Martin Hromádka

starosta

místostarosta

Finanční podpora z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v roce 2020
I v roce 2020, který byl poznamenán pandemií COVID-19 se podařilo úspěšně žádat
o finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Žádosti byly schváleny a
realizace projektů probíhala v průběhu celého roku 2020, závěrečné vyhodnocení
bude ještě administrováno v souladu s podmínkami a pravidly Moravskoslezského
kraje.
Podpořeny byly aktivity pořádané místními seniory a kulturním výborem pro seniory
z programu Podpora zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji, název
projektu „Aktivitou ke zdravému stárnutí“. Podařilo se uspořádat aktivity
zejména v letním období, protože jaro a podzim byly poznamenány zákazy a
omezeními COVID-19.
Další podpořenou aktivitou z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly opravy a
zahradnické úpravy před kostelem. Jednalo se významnou finanční podporu, bez
které by se nepodařilo realizovat všechny stavební objekty. Název projektu
„Stavební obnova veřejného prostranství – Centrum“, podpořeno z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.
Poděkování za úspěšné realizování projektů patří klubu seniorů, pracovníkům
obecního úřadu, zastupitelům, vedení obce, dodavatelským subjektům a zejména
administrátorovi dotace.
Martin Hromádka

Mikuláš
Uvolněné opatření umožnily pro děti uspořádat příchod Mikuláše s andělem a čertem.
V neděli 6.12.2020 se sešly děti s rodiči u Obecníku na Mikulášskou nadílku.
Za poměrně přísných podmínek, které bylo nutné splnit, si mohly děti užít
Mikulášskou nadílku. Chyběl však doprovodný program. Vše se odehrálo ve
venkovním prostoru a samozřejmě s rouškami. Při setmění a u rozsvíceného
vánočního stromu děti přivolaly Mikuláše s jeho družinou. Po krátkém rozhovoru
s Mikulášem se pozvolna přešlo k vydávání balíčků všem přítomným dětem.
Počasí nebylo zimní, ale bylo přívětivé, nálada dobrá, takže akci lze hodnotit jako
vydařenou. Děkujeme všem, že respektovali pravidla, která jsou v této době nezbytná.

Včelaři informují
Konec loňského a začátek letošního roku nás i přes pravidelné léčení těžce zasáhl velkou
ztrátou včelstev. Většina včelařů přišla o všechny. Ztráta činila více než 80 %. Takový
velký úhyn se projeví i v přírodě na množství opyleného ovoce a produkci medu. Nebylo
vůbec levné, snadné koupit, zřídit a založit nové chovy. Našim včelařům ze Životic a
Mořkova není lhostejná příroda, dali své síly, zkušenosti dohromady a výsledek se
dostavil.
K 1. 5. 2020 nám zůstalo 85 včelstev a k 1. 9. 2020 máme zazimováno 421 včelstev.
Obnova včel stála všechny včelaře hodně práce a nemalé finanční prostředky. Všem
včelařům, ale i Obcím Životice u Nového Jičína a Mořkov, které nám poskytly finanční
příspěvek, velice děkujeme.
Přejeme včelařům za jejich práci nejen med, ale i radost ze zdravých včeliček.
ZO ČSV z. s. Mořkov, Jan Mička, jednatel

Písničky na přání
Český rozhlas Ostrava
Vážení občané, v průběhu celého roku 2020 jste mohli v pořadu Českého rozhlasu
Ostrava poslouchat písničky s věnováním našim občanům, kteří dosáhli letos svého
životního jubilea. Písničky byly odvysílány vždy v neděli v podvečer, v pořadu Hudební
pošta. Celkem se zahrálo 35 občanům, kteří dříve dali souhlas se zveřejněním svého
jubilea v rozhlase. Věříme, že jste si našli chvíli času a se svými blízkými jste si poslechli
přání v Českém rozhlase Ostrava. Poslední písničky na přání zazní 27.12.2020, v roce
2021 již nepočítáme se spolupráci s Českým rozhlasem. Všem přejeme pevné zdraví a
hodně sil v roce následujícím.
Martin Hromádka

Televizní vysílání
Vážení občané,
v roce 2020 přešla celá Česká republika na nové TV vysílání, tzv. DVBT2, což znamená kvalitnější příjem vysílání. S tímto přechodem však
souvisí také nutné ukončení analogového TV vysílání, které bude v naší
obci ukončené k 31.1.2021. Toto vyslání je dnes již minimálně
využívané, a to výhradně jen u starších televizních přijímačů
(odhadované stáří 10 a více let).
Pokud právě u Vás dojde k vypnutí příjmu vysílání po 31. lednu 2021,
bude nutné zakoupit Set-Top-Box. V daném případě kontaktujete
poskytovatele kabelové televize – firmu 4M Rožnov (603 255 372),
náklady nebudou hrazeny z rozpočtu obce. Můžete si zakoupit Set-TopBox také kdekoli jinde s vlastní instalací, bez servisních služeb firmy
4M Rožnov. Orientační cena je 1250,-Kč bez instalace (cena práce 300,Kč). Na zvážení je také nákup nového televizoru, který má podstatně
nižší provozní náklady a kvalitnější obraz. Dnes prodávané televizory
mají zabudovanou potřebnou elektroniku, která je kompatibilní se
současným TV vysíláním. U novějších a nových televizorů není potřeba
kupovat žádný Set-Top-Box.
Věříme, že budete mít minimální komplikace s ukončením analogového
TV vysílání. Ukončením analogového TV vysílání dojde zároveň
k uspořádání digitálních programů a internetu, který by měl mít vyšší
rychlost. Digitální vysílání zůstává beze změny.
Změny v kabelové televizi v roce 2021
Vážení občané, na prosincovém jednání zastupitelstva bylo stanoveno,
že se v průběhu roku 2021 změní systém poplatků za kabelovou televizi.
Předpokládá se, že základní poplatek bude stále 55,-Kč/měsíc.
K základním programům bude možné si dokoupit další tzv. balíčky
programů nebo rozšířenou nabídku základních programů. Skladba
programů je stále v jednání. Základní nabídka bude zahrnovat většinu
českých programů (asi 30 programů). Žánrové balíčky by měly být
sestaveny jako SPORT, VĚDA, FILM.

Na každém uživateli bude volba, které programy bude chtít využívat,
avšak za určitý poplatek. Výše poplatku není ještě stanovena.
V jednání je zařazení nových programů, které dnes nejsou v nabídce.
Změna nastane v průběhu roku 2021, o této změně Vás budeme včas
informovat (od 1.1.2021 nedochází ke změně, všechny současné
programy budou dále poskytovány všem domácnostem).Smyslem
změn je optimalizace periodických plateb poskytovateli služeb
kabelové televize. O změnách jsme povinni informovat
v dostatečném časovém předstihu a takto činíme v tomto příspěvku, i
když ještě není schválená konečná podoba a uspořádání programů
kabelové televize v naší obci. Poplatek za poskytování internetu
zůstává i v roce 2021 na současné výši, 100,-Kč/měsíc. Tato cena
bude pevná po celý rok, dle hlasování na XVI. jednání zastupitelstva
obce.
Cena za nájmy a služby v obci Životice u NJ 2021

Objekt kulturního domu a restaurace
Léto
místní
cizí
velký sál
700,00 Kč 1 050,00 Kč
kuchyň v KD
300,00 Kč 450,00 Kč
malý sál
500,00 Kč 750,00 Kč
sklep
500,00 Kč 750,00 Kč
hospoda +kuchyň
1 000,00 Kč 1 250,00 Kč
Celý KD *
2 000,00 Kč 3 000,00 Kč
KD + hospoda
3 000,00 Kč 4 250,00 Kč
nájem za 24 hodin
Sportovní areál
Celý areál
Kurty
Klubovna u šaten
nájem za 24 hodin

Zima
místní
cizí
800,00 Kč 1 200,00 Kč
300,00 Kč 450,00 Kč
600,00 Kč 900,00 Kč
600,00 Kč 900,00 Kč
1 100,00 Kč 1 650,00 Kč
2 300,00 Kč 3 450,00 Kč
3 400,00 Kč 5 100,00 Kč

1 000,00 Kč
300,00 Kč
500,00 Kč bude účtována el. energie, ubrusy

Pracovní skupina:
traktor
Cena za hodinu práce sekačky, křovinořezy
pomocník

400,00 Kč
300,00 Kč
200,00 Kč

Aktuálně platná opatření proti šíření
COVID-19 od 18.12.2021
Omezení pohybu osob
Platí zákaz shromažďování více než 6 lidí ve vnitřních i venkovních prostorech.
•

Platí zákaz pohybu od 23:00 do 5:00.

•

je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Obchody a služby
•

Všechny obchody zůstávají otevřené bez ohledu na velikost a sortiment.

•

Musí se dodržovat hygienická opatření, tedy rozestupy a maximálně 1 zákazník
na 15 metrů čtverečních.

•

Otevřeno může být i v neděli.

•

O Vánocích bude zavřeno ve státní svátky.

•

Je povolen prodej vánočních kaprů a vánočních stromků v rámci opatření o
konání venkovních trhů. Na nich se mohou prodávat pouze potraviny, je
zakázána jejich konzumace na místě. Je omezen počet stánků.

•

Otevřena jsou kadeřnictví či kosmetické služby či solária, pokud nejsou součástí
provozovny, která je zavřená, například bazén.

•

Zavřeny jsou bazény, fitness centra či wellness centra.

Restaurace a ubytovací služby
•

Restaurace a jiná stravovací zařízení jsou uzavřeny.

•

Otevřeno může být pouze výdejové okénko a to do 23:00.

•

Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na
ulici.

•

Ubytovací služby jsou uzavřeny.

•

Herny a kasina jsou uzavřeny.

Svatby pohřby
•

Svateb a pohřbů se může účastnit maximálně 20 lidí, dosud je to 30.

•

Kostely mohou být zaplněny pouze do 20 procent kapacity.

Návštěvy v zařízeních sociálních služeb
•

Návštěvy jsou povoleny.

•

Lidé musí na místě absolvovat test.

•

Při návštěvě musí mít lidé nasazený respirátor.

Sport
•

Zavřou se vnitřní sportoviště pro amatérský sport.

•

Venku mohou trénovat skupiny maximálně o šesti lidech.

•

Mohou být otevřeny lyžařské areály.

Muzea, galerie
•

Muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky musí být zavřeny.

•

Zoo a botanické zahrady musí být uzavřeny.

Krájení jablka
Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, někde v jejich
průběhu, u některých na počátku a u jiných spíše až ke konci, dojde na
krájení jablíčka. Tato klasická a známá česká tradice věštila, zda daného
čeká za rok život anebo smrt. Život znamená nález pěticípé hvězdičky
ve středu a smrt křížek. Této věštby se nemusíte bát. Stačí, když si
vezmete zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke
stopce.

Šupina pro štěstí
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře.
Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku pod talíř, bude mít po celý
následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i dostatek peněz a
zabránit nouzi,a proto ji nosí celá řada lidí i v peněžence.

Buďte součástí moderní komunikace v obci a dostávejte do
aplikace pozvánky na kulturní dění u nás v obci! A nejen to.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
•
Novinky z úřadu přímo do telefonu
•
Upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, atd.
•
Pozvánky na sportovní a kulturní akce
•
Účast ve veřejných anketách

Informace
Prosím o občany odebírající pitnou vodu z veřejného vodovodu o nahlášení stavu
vodoměru k 31.12.2020.
Telefonicky, SMS (720131025) nebo emailem (obec@zivoticeunj.cz).
Pavel Hasalík
Ing. Martin Hromádka

602 532 932
724 710 648

starosta@zivoticeunj.cz
mistostarosta@zivoticeunj.cz

Pavel Bradáč
Martina Černá
Jana Holubová

725 931 494
720 131 025
720 130 995

spravaobce@zivoticeunj.cz
obec@zivoticeunj.cz
ekonom@zivoticeunj.cz
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Jičína. Povolení MK ČR E 21424. Adresa redakce: Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Mořkov. Tel: 556 705 908,
email: obec@zivoticeunj.cz Neprošlo jazykovou úpravou. Za tiskové chyby neručíme.

