Usnesení č. 19. ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice Nového Jičína konaného dne 21.6.2021
_________________________________________________________________________
1/19/2021
•

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 19. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
doplněn o tyto body:

•
2/19/2021

Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek
Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: p. Pavla Hasalíka

•

Člena návrhové komise: p. ing. Martina Hromádku

3/19/2021
•

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. Zdeňka Novotného, Bc. Tomáše
Černocha

•
4/19/2021

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Udělení souhlasu k trvalému pobytu pro p. P.Č. na č.p.213 (č.1)
• Uzavření dohody o změně hranice obcí z Městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí
č.1, 741 01 Nový Jičín IČ: 002982212 (č.3)
• Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem
pozemků a taktéž rozhodlo nabýt pozemky parc. č. 1600, ostatní plocha o výměře
7 331 m2 a pozemek p.č. 1616, ostatní plocha o výměře 3672 m2 jejichž součástí je
stavba veřejně přístupné účelové komunikace – cyklostezky, včetně mobiliáře a
přístřešku z vlastnictví Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, se
sídlem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín IČO 72545691, jako převodce do
vlastnictví obce Životice u Nového Jičína, a to bezúplatným převodem (viz. Příloha)
č.7
• Rozdělení HV ZŠ za rok 2020 následovně HV – 7 819,32 Kč do rezervního fondu
(č.13)
• Oslovení projektanta na zpracování PD Pumptrack na základě předložené cenové
nabídky (č.18)
• Objednání a montáž tří dětských prvků u unimobuňky (č.19)

•

Obecně závaznou vyhlášku obce Životice u Nového Jičína č.3/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (č.27)

• Obecně závaznou vyhlášku obce Životice u Nového Jičína č. 1/2021 , kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Životice u Nového
Jičína (č.27)
• Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.1/2009 o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní
pohromou od daně z nemovitostí (č.27)
• Obecně závaznou vyhlášku č.4/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.3/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Životice u Nového Jičína (č.27)
• Zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele stavby
„ Rekonstrukce RD č.p. 2“
• Žádost o využívání posilovny členy oddílu Armwrestlingu
•

Schvaluje programovou skladbu kabelové televize rozčleněnou na základní a
rozšířenou nabídku (projednáno a schváleno usn. ZO ze dne 31.3.2021)

•

Žádost Domova Duha N. Jičín o finanční dar ve výši 8 tis. Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí finančního daru (č.5)

•

Žádost o poskytnutí příspěvku Fondu pro opuštěné děti ve výši 5 tis.Kč (č.8)

•

Žádost o využívání posilovny (č.17)

•

Realizaci výměny dlažby před kostelem dle cenové nabídky fy Art Beton (č.26)

• V případě jednání o odkupu pozemku od p. H.R. částku za 1m2 ve stejné výši jako
při odkupu od ÚZVVM
• Využití sociálního zázemí v areálu TJ p. S.H. za poplatek stanovený finančním
výborem
• Přijetí dotace Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2021“ na stavbu „ Rekonstrukce fotbalového hřiště ve výši
347 000.- Kč a souhlasí s uzavřením smlouvy s Moravskoslezským krajem

5/19/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Závěrečný účet obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
a to bez výhrad (č.20)

•

Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2020

•

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

•

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína, příspěvkové organizace
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020

•

Žádost Základní a Mateřské školy Životice u Nového Jičína, příspěvkové
organizace o rozdělění HV za rok 2020 následovně : HV = 7 8129,32 Kč z toho
7 819,32 Kč do fondu rezervního

•

II. Úpravu rozpočtu takto: příjmy: + 1 454 000,00 Kč celkem: 34 007 000,00 Kč
výdaje: bez úpravy

celkem: 36 540 000,00 Kč

financování: - 1 454 000,00 Kč

celkem: 2 443 000,00 Kč

6/19/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Žádost občanů o nenavyšování poplatků za KT (projednáno ZO dne 31.3.2021)

•

Zápis kontrolního výboru ze dne 20.6.2021

•

Informaci o podané smlouvě o poskytnutí dotace z MSK (č.2)

•

Informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska (dále jen „ Svazek „ ve
věci postupu při zadávání koncesního řízení na provozování vodohospodářské
infrastruktury ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a
schvaluje rozsah a podmínky zadávací dokumentace (koncesní dokumentace) vč.
Návrhu smlouvy o pachtu a provozování kanalizací ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro
veřejnou zakázku, která je koncesí na služby s názvem „ Provozování
vodohospodářské infrastruktury – kanalizační sítě obcí sdružených ve Svazku
obcí regionu Novojičínska“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu. Rovněž schvaluje Dodatek č.4 ke Stanovám
dobrovolného svazku obcí „ Svazek obcí regionu Novojičínska se sídlem
v Novém Jičíně, Masarykovo nám. 1/1 ,PSČ 741 01 , IČ 71240357 ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu (č.4)

•

Nabídku fy JD Rozhlasy (č.6)

•

Žádost nájemců povodňových domů o vysvětlení úpravy nájemného (č.9)

•

Zprávu o likvidaci Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 ke dni 25.3.2021
(č.10)

•

Žádost p. R.M. o koupi pozemku (č.12)

•

Informaci o místním šetření (p. P.D a S.H) (č.14)

•

Informaci o místním šetření se SSMSK ve věci opravy propustku (č.15)

•

Info Výboru pro výstavbu o rozpracovaných investicích (č.21)

•

Zápis Výboru pro výstavbu (č.22)

•

Cenovou nabídku p. R.H. na odkup pozemků (č.23)

•

Žádost p. H.S. o využití sportovního areálu (č.24)

•

Žádost p. I.K. o zrušení trvalého pobytu (č.25)

•

Předloženou kupní smlouvu na odprodej nemovitosti č.p 214 mezi obcí Životice
u N. Jičína p. I.K.

•

Ústní informace majitelů pozemků o přípravě projektové dokumentace a záměru
vybudovat vodovodní přípojky ke svým pozemkům a požadavku na
spolufinancování obcí

•

Žádost p. J.H. o prodloužení nájemní smlouvy (č.11)

•

Žádost manželů J a E B. o prodloužení nájemní smlouvy (č.16)

7/19/2021

Zastupitelstvo obce pověřuje :
starostu obce k:
•

Uzavření smluv, dodatku, objednávek a dalších ujednání uvedených v bodě
4/19/2021

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce
Výbor pro výstavbu a rozvoj obce k:

•

Místnímu šetření ve věci žádosti p. R.M. týkající se žádosti o odkupu pozemku
p.č. 1566/2
Finanční výbor ke:

•

Stanovení výši poplatku za užívání sociálního zařízení v areálu TJ
Kontrolní výbor k :
Šetření podmínek „Veřejného řízení na odprodej nemovitosti č.p.214 „a
oslovení p. B.P. v této záležitosti

Usnesení ZO č.19 ze dne 21.6.2021 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

