Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice Nového Jičína konaného dne 7.7.2021
_________________________________________________________________________
1/20/20210

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 20. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
doplněn o tyto body:

•

Poskytnutí finančního daru obci postižené živelní pohromou

•

Stanovení podmínek a pravidel užívání areálu TJ

2/20/2021

Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku

3/20/2021
•

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: Mgr. Markétu Mřihladovou, p.
Marcelu Černochovou

•

4/20/2021

Zapisovatele z jednání zastupitelstva obce: p. Ing. Martina Hromádku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Výběr zhotovitele stavby – Fy Art Beton s.r.o., IČ 25857002 a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo ve výši 359 964,-Kč na základě výjimky z článku 5 Směrnice o
zadávání zakázek malého rozsahu
• Poskytnutí finančního daru ve výši 100 500.- Kč obci Hrušky postižené živelní
pohromou (100 000,-Kč schváleno z rozpočtu obce a 500,-Kč dar od občana A.B.)

5/20/2021
•

Zastupitelstvo obce neschvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na užívání sociálního bytu s paní M.B., a to na
základě provedené kontroly finančního výboru (viz. příloha)

6/20/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

2x zápis kontrolního výboru ze dne 6.7.2021

•

Informace starosty o oslovení p. Randusové o možnosti odkupu pozemku p.č.
64/6 a 395 v k.ú. Životice u Nového Jičína

•

Zápis z jednání finančního výboru k provedené kontrole plateb nájemného
v sociálních bytech a povodňových domů

•

Podané informace ke kupní smlouvě a průběhu probíhajícího řízení ve věci
odprodeje nemovitých věcí p.č. 332, 636/31 v k.ú. Životice u Nového Jičína se
stavbou rodinného domu č.p. 214 nejvyšší podané nabídce

7/20/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:
•

Podpisu a uzavření smluv bod 4/20/2021

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

Usnesení ZO č.20 ze dne 7.7.2020 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

