Ročník 2020

Z p r a v o d a j

Obce Životice u Nového Jičína
červenec – září 2020

číslo 3

Vážení spoluobčané,
prodloužené letní prázdniny, které pro
naše školáky trvaly déle, než za
normálních okolností jsou minulostí a
děti opět usedly do školních lavic. Na
jak dlouho však nikdo neví. Přesto mi
dovolte, abych v této pořád ještě
složité situaci popřál školákům i
pracovníkům ve školství pevné nervy
a hodně trpělivosti v této náročné
době. Dne 28.září jsme si připomněli
„Den české státnosti“. Připomínáme si
památku svatého Václava, knížete
českých zemí, a to událostí z roku
935, kdy byl kníže Václav zavražděn
svým bratrem ve Staré Boleslavi.
Výročí této události si připomínáme
každoročně a od roku 2000 se tento
den stal státním svátkem.
Vážení spoluobčané přeji Vám krásné
prožití přicházejícího podzimu.
Pavel Hasalík, starosta

Usnesení zastupitelstva obce
1/12/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Program jednání 12. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína a
jeho doplnění o body:

•

Poskytnutí finančního daru obci postižené povodní v Olomouckém kraji
a dětskému pěveckému sboru Ondrášek

•

Neprojednání předložených materiálů č. 19, 20 a 21, odložení na další termín
konání ZO
Zastupitelstvo obce volí:

2/12/2020

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku

3/12/2020
•

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, Geralda
Černocha

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou
4/12/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.6.2020 předložený Mgr. Markétou
Mřihladovou

•

Žádost manž. Reichmannových, Životice u N. Jičína 195

•

Žádost manž. Hodslavských, Životice u N. Jičína ev.č. 1 o zřízení kanalizační
přípojky

•

Žádost p. Kyselé Ivety o prominutí nájmu z důvodů nemožnosti provozování
kadeřnických služeb

•

Doručený dopis dětského domova

•

Doručený dopis Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

•

Žádost o odkup pozemků p.č. 94/5 o výměře 31 m2 a 1530/32 o výměře 24m2

•

Nabídky na úložku financí předloženou Mgr. Jelínkem a Mgr. Trčkovou

•

Žádost spol. Asompo, a.s. o odkup pozemků k rozšíření skládky odpadů
(přílohou
je výčet požadovaných pozemků)

•

Žádost p. Jiřího Kramera Luční 1825/4 Nový Jičín o pronájem nebytových
prostor k podnikání v oblasti prodeje smíšeného zboží

•

Informaci o provedeném výběrovém řízení na kamenické práce (dodavatel
nebyl vybrán, byl vyzván ke snížení nabídkové ceny)

•

Informaci Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a
stavebního řádu, jako příslušného úřadu územního plánování a pořizovatele
územně plánovací dokumentace pro obec Životice u Nového Jičína podle
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o projednání
návrhu zprávy o uplatňování územního plánu za období březen 2016 až únor
2020 (viz. důvodová zpráva a vyhodnocení projednání) a projednalo ve smyslu
ustanovení § 6 odst.5 písm. e) stavebního zákona Zprávu o uplatňování
Územního plánu Životice u Nového Jičína v rozsahu jak byla předložena.

5/12/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Odkoupení pozemku p.č. 1529/70 o výměře 26 m2 a uzavření kupní smlouvy
s Michalem Habermannem, Suvorovova 1020/60, 741 01 Nový Jičín

•

Uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo s fy Sport cité + s.r.o., Bílovice 519

•

Uzavření kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 , na prodej
pozemku p.č. 63 za kupní cenu 35 tis. Kč v k.ú Životice u Nového Jičína

•

Uzavření kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, na prodej
pozemku p.č. 61/6 a p.č. 1692 za kupní cenu 200 tis. Kč

•

Zřízení kanalizační přípojky pro RD ev. č.p. 1 manželům Hodslavským na
náklady obce

•

Vyhlášení prodejního záměru na odprodej pozemků z vlastnictví obce dle
znaleckého posudku spol. Ostravská znalecká, a.s., Na prádle 3389/8a, 702 00
Moravská Ostrava

•

Zpracovaný řád veřejného pohřebiště

•

Požadavek p. Kyselého Životice u N. Jičína 168 o vynětí pozemku p.č. 636/12 dle
ÚP obce jako občanská vybavenost a jeho znovu zařazení do ÚP obce jako zóna

bydlení
•

Provozování vodovodu vybraným subjektem na dobu 10 let

•

Zpracování investičního plánu obce na rok 2020 až 2030

•

Přijetí nového zaměstnance do pracovního poměru

•

Prominutí nájmu paní Kyselé za období březen až květen 2020

•

Provedení výběrovém řízení na kamenické práce (dodavatel nebyl vybrán, byl
vyzván ke snížení nabídkové ceny), při neuzavření smlouvy vyhlášení nového
výběrového řízení

•

Poskytnutí dotace obci postiženou povodněmi v Olomouckém kraji ve výši 100
tis. Kč

•

Rozpočtové opatření č. 3/2020 takto:
Příjmy:

37 950 000,00 Kč + 270 000,00 Kč = 38 220 000,00 Kč

Výdaje:

29 032 000,00 Kč + 2 465 000,00 Kč = 31 497 000,00 Kč

Financování:

8 918 000,00 Kč – 2 195 000,00 Kč = 6 723 000,00 Kč

Úplné znění rozpočtového opatření č. 3/2020 je nedílnou součástí tohoto
usnesení

•

Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2019 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

•

Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019

•

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína, příspěvkové organizace,
sestavenou k 31.12.2019

•

Převod hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření
předcházejících účetních období

•

dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona a za použití § 47odst. 5 stavebního
zákona Zprávu o uplatňování územního plánu obce Životice u Nového Jičína
v předloženém znění.

6/12/2020 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
•

Poskytnutí finančního daru dětskému pěveckému sboru Ondrášek (oslovení
k uspořádání koncertu)

7/12/2020

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:

•

Uzavření všech smluv a ujednáních uvedených v bodě 5/12/2020

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

Vyhlášení prodejních záměrů viz. žádosti

•

Podle potřeby zajištění geodetického zaměření pozemků

•

Jednání s p. Randusovou ohledně nabídky na odkup pozemků

•

Postoupení požadavku p. Kyselého, Životice u N. Jičína 168 odboru ÚP Nový
Jičín (vynětí pozemku p.č. 636/12 - občanská vybavenost a zpětně zařazení
uvedeného pozemku - zóna výstavby¨)

•

Jednání se zájemcem o pronájem nebytových prostor za účelem zřízení prodejny
potravin a stanovení podmínek pronájmu

•

Kompletaci materiálů pro výběrové řízení na provozovatele vodovodu

•

Uzavření smlouvy o dílo s fy Vítězslav Orel, Liptáňské nám. 878, 708 00 Ostrava
– Poruba dle předložené smlouvy o dílo ze dne 22.6.2020

•

Oslovení správce toku ve věci údržby toku Jičínky

•

Oslovení SÚS MSK ve věci řešení nedostatečné kapacity průtoků stávajících
propustků v úseku od č.p. 129 po areál skládky ASOMPO, a.s.

•

Jednání se správcem JD rozhlasy o zajištění funkčnosti místního rozhlasu

Výbor pro výstavbu:
•

Provedení místního šetření ve věci žádosti o odkup pozemků parc.č. 94/5 a
1530/32
Usnesení ZO č.12 ze dne 23.6.2020 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík

Ing. Martin Hromádka

místostarosta

starosta

Usnesení zastupitelstva obce
1/13/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Program jednání 13. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

2/13/2020

Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku

3/13/2020
•

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. Rostislava Jančálka Dis., p.
Petra Dořičáka

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou
4/13/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje :
•

Uzavření smlouvy 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 smlouvy o dílo s fy Art Beton s.r.o., Životice u N. Jičína č.p.108, 742
72, IČ 258 57 002 na zakázku „Stavební úpravy veřejného prostranství –
obnova centrálního schodiště a zpevněných ploch „

•

Ve smyslu čl. V. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výběr
dodavatele formou výjimky fy Art Beton s.r.o. Životice u N. Jičína 108

5/13/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Zápis kontrolního výboru ze dne 24.7.2020

•

Informaci o doručené žádosti na provozování restaurace Obecník

•

Informaci o uzavření nájemní smlouvy s žadatelem na provozování obchodní
činnosti v budově obecního úřadu a podmínkách za kterých bude tato činnost
provozována.

6/13/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:
•

Podpisu a uzavření smluv o dílo viz. bod 4/13/2020

•

Zajištění technického dozoru investora na uvedené stavby

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce
Usnesení ZO č.13 ze dne 24.7.2020 bylo přijato 8 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

Vážení občané,

již v minulém Zpravodaji jsme Vás informovali, že obci byla přidělena dotace na
výsadbu listnatých stromů. Tato dotace je poskytována Ministerstvem životního
prostředí, oblast podpory Životní prostředí ve městech a obcích. Pomalu se blíží
podzim a vhodná doba výsadeb. Obec již objednala potřebný sadební materiál a tímto
Vás také vyzýváme k zapojení do vlastní výsadby, což je podmínka poskytnutí
dotace. Jedním z principů dotace je zvýšení zájmu občanů o životní prostředí v obci.
Nedílnou součástí vyúčtování dotace bude fotodokumentace, na které musí být zřejmé
zapojení veřejnosti do výsadeb. Dotace na stromky činí 100%, dotace na výsadbu je
0%. Následně Vás pomocí mobilního rozhlasu budeme informovat o realizaci
projektu. Předem děkujeme za spolupráci.

Pouť na hřišti v roce 2020
Vážení občané,
jsme velmi rádi, že epidemiologická situace umožnila uspořádat pouť i v letošním roce
a mohli jste přijít na místní hřiště se pobavit. A musíme říct, že jste si cestu na hřiště
našli v hojném počtu.
Program byl tak trochu tradiční, zábava pro děti, a pro dospělé zahrála slovácká
dechovka – Malá Sadovanka.
Celý den bylo slunečné a teplé počasí. Nasmlouván byl party stan, který tvořil
příjemný stín. O pitný režim a občerstvení na hřišti se postaral personál od Hospody u
Černochů. Přibližně dvouhodinové vystoupení kapely – Malá Sadovanka bylo
příjemným zpestřením odpoledne, zejména pro starší občany. Náklady na vystoupení
budou hrazeny z dotace z Moravskoslezského kraje z programu „Podpora zdravého
stárnutí“, v rámci projektu Aktivitou ke zdravému stárnutí.
Největší radost měly určitě děti, které si mohly zadovádět na skákacích hradech,
vyzkoušet přesnost kopací techniky na branku a nejmenší děti měly připraven malý
kolotoč s autíčky.
Věříme, že jste strávili příjemné odpoledne na hřišti.
Martin Hromádka

Ukončení prázdnin na hřišti
Více než 250 občanů včetně dětí se přišlo pobavit poslední sobotu o prázdninách na
hřiště. Sobotní odpoledne odstartovalo ve tři hodiny skákacím hradem pro děti,
prodejem koláčů – pecáků a dalším občerstvením. Ještě před 16. hodinou bylo
roztočeno kolo štěstí pro děti. První vystoupení odpoledne bylo inspirováno Michalem
Davidem v podání pana Kňury jako MICHAL DAVID REVIVAL, určitě potěšilo
všechny přítomné. O zábavu se postarali čtyři účinkující ve dvou blocích. Zahrány
byly všechny známé písně od Michala Davida. Následovala druhá kapela, která se
skládala ze tří členů a jedné členky na bicí. Zahráli tvrdou rockovou hudbu. I když se
jednalo o mladou skupinu s názvem HOBITÍ NOHA, jejich vystoupení bylo vskutku
profesionální. S mírným zpožděním bylo zahájeno letní večerní kino komedií Matky
na tahu. Bohužel film zůstal za očekáváním organizátorů i přítomných, o čemž
svědčily postupně řídnoucí řady diváků, ale i tak se občané během celého odpoledne
jistě dobře pobavili. Počasí přálo celému dni na hřišti, i když pár kapek spadlo z nebe,
které neohrozily zábavu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, protože po organizační stránce vše
proběhlo bez jediné chyby.
Martin Hromádka

Základní škola
Šest nových prvňáčku v naší škole. Prvního září, netradičně na devátou hodinu ráno,
přišlo za přísnějších opatření proti šíření COVID-19 celkem šest prvňáčků - čtyři
holčičky a dva kluci. Prvňáčky doprovodili rodiče. Po usazení do lavic, které bylo
libovolné, úvodní slovo pronesla paní ředitelka školy. Následně místostarosta obce
přivítal prvňáčky i rodiče, popřál hodně školních úspěchů a nepřerušovanou výuku
pandemickými opatřeními. Rodiče dostali příspěvek formou daru od obce, který je
dlouhodobě schválen zastupiteli obce. Následovaly první organizační záležitosti od
třídní učitelky. První den byl jen krátký, dětem se ve škole líbilo a odnesly si několik
prvních studijních materiálů. Šest prvňáčků doplnilo třídu, ve které je sedm druháků.
Většina dětí chodí do školní družiny a také na obědy do jídelny. K výuce tělocviku
bude dětem sloužit nově postavené hřiště před budovou školy. Do školy se vrátili také
starší děti ve 3. – 5. třídě. Prvního září přišly do školky nejmenší děti, které doplnily
plně kapacitu mateřské školy.
Počítání puntíků.
Spočítejte puntíky, jejich počet zapište do rámečků a pak vypočítejte příklady.

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

Volby

Fotbalový Klub Životice u NJ z.s.
Dne 2.6.2020 organizace FAČR přijala přihlášku fotbalového klubu s názvem FK
Životice u Nového Jičína. Tento tým vznikl z bývalých hráčů TJ Mořkov B a navazuje
na již zaniklý TJ Sokol Životice. V soutěžním ročníku 2020/21 hraje náš tým IV. třídu
organizace OFSNJ. Fungování klubu zajišťuje spolek a první Členská schůze proběhla
31.7.2020. Spolek mohl být založen díky podpoře obce Životice u Nového Jičína.
Obec poskytuje dotaci na fungování klubu a zajišťuje správu fotbalového areálu. První
akce před premiérovou sezónou byla 4.7.2020. Na akci Tréninkový kemp 2020 byl na
programu křest klubu FK Životice u Nového Jičína a fotbalový zápas, ve kterém se
naší fotbalisté střetli proti sobě. Soupisky byly doplněné o bývalé hráče a další hosty.
O zábavu bylo postaráno také pro ty nejmenší, pro které byl zde přichystaný skákací
hrad. Premiérový zápas byl sehrán 15.8.2020 v Bílově. Další utkání následuji dle
rozpisu a na každém domácím utkání je pro fanoušky připraveno občerstvení.
Za Fotbalový Klub Životice u Nového Jičína, z.s. členové výboru:
Petr Holub, Tomáš Holub, Matěj Kunc

Informace
Prosím o občany odebírající pitnou vodu z veřejného vodovodu o nahlášení stavu
vodoměru k 30.9.2020.
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

Vážení senioři, aktuální situace pandemie COVID-19 se nevyvíjí příznivě, a proto i
nadále platí, že zástupci obce nenavštěvují seniory, kteří dosáhli životního jubilea.
Probíhá pouze srdečné popřání ve venkovním prostoru, bez návštěvy v domácnosti.
Věříme, že společně chápeme možná rizika. V průběhu pracovních povinností se
setkáváme s velkým počtem lidí různých profesí a dopředu nelze předvídat možné riziko
nákazy COVID-19. Děkujeme za pochopení.
Vážení občané, v průběhu prázdnin byly v obci doplněny nádoby na tříděný odpad pro
zajištění další separace odpadu. Jsme si vědomi, že můžeme poskytnout sběrná místa, ale
na Vás občanech je kvalita třídění a množství vytříděného odpadu. Zároveň dochází
k odkládaní odpadů i cizími projíždějícími lidmi. Bohužel tomuto nešvaru nelze zcela
zabránit a věřte, že toto řeší všechny obce a stížnosti samospráv se množí na technických
službách. Obecná pravidla třídění zůstávají stejná. Děkujeme za zodpovědný přístup.
Martin Hromádka
Samozřejmostí v každé domácnosti je televize, kterou v podstatě zapínáme v jakoukoliv
dobu během dne. Televizi sledují děti, rodiny i senioři. Všichni vnímáte a slyšíte, že
dochází ke změnám ve vysílání, přechází se na jiné formáty vysílání. V naší obci
v podstatě žádné změny nenastávají, poskytovatel kabelové televize garantuje i nadále
kvalitní příjem pro všechny domácnosti. Pokud někde dochází k potížím nebo poruchám,
je třeba volat na telefonní číslo: 603 255 372 v době mezi 8,00 hod až 20,00 hod.
Děkujeme za pochopení
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