Usnesení č. 21 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice Nového Jičína konaného dne 21.7.2021
_________________________________________________________________________
1/21/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 21. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
doplněn o tyto body:

•
2/21/2021

III. Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku

3/21/2021
•

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: Bc. Tomáš Černoch, p. Gerald
Černoch

•

4/21/2021
•

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p.Martinu Černou

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína po splnění podmínek, vyplývajících
z ust. § 39 zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o obcích"), rozhodlo ve smyslu ust. § 85 písm.a) zákona o obcích o
úplatném převodu pozemku parc. č. st. 332 o výměře 80 m2, jehož součástí je
stavba rodinného domu č.p. 214 a příslušenstvím podzemní přípojky na veřejné
sítě technického vybavení vodovodní, plynovodní, elektrickou silovou, stokovou
a komunikační, jakož i pozemku parc. č. 636/31 s výměrou 447 m2, to vše
zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálního pracoviště Nový Jičín v obci i k.ú. Životice u Nového Jičína na LV
č. 10001 (dále jen „předmětné pozemky“). Kupní cena za předmětné pozemky
činí v souhrnné výši 2,751.000,-Kč
Dále rozhodlo ve smyslu ust. § 85 písm.k) zákona o obcích o zastavení
předmětných pozemků parc. čísel st.332 a 636/31 ve prospěch zástavního
věřitele MONETA Money Bank, Praha, IČO 25672720 a to k zajištění dluhu
včetně jeho příslušenství ze smlouvy o úvěru, poskytnutého kupující Ivetě
Kletenské, r.č. 975707/5647 na zaplacení části kupní ceny za předmětné
pozemky s příslušenstvím ve výši 2,120.000,-Kč.
Současně pověřuje starostu obce k podpisu zastupitelstvu předložené kupní
smlouvy, předmětem které jsou předmětné pozemky s příslušenstvím, jakož i
zástavní smlouvy, jejíž návrh obci předloží kupující, resp. zástavní věřitel a
předmětem které budou předmětné pozemky včetně závazku zástavního věřitele
převést doplatek kupní ceny 2,120.000,-Kč bezhotovostním převodem na
bankovní účet obce uvedený v kupní smlouvě a to bez zbytečného odkladu
(nejpozději do pěti dnů) po dni podání návrhu na vklad zástavního práva do KN
ve prospěch zástavního věřitele na základě shora uvedené zástavní smlouvy.

5/21/2021
•

Zastupitelstvo obce schvaluje
III. úpravu rozpočtu obce takto: Příjmy: +320 tis., celkem 34 327 000.-Kč
Výdaje: + 1 100 500.-Kč celkem 37 550 500.- Kč
Financování: 780 500.-Kč celkem 3 223 500.- Kč

6/21/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Zápisy kontrolního výboru ze dne 20.7.2021 o plnění usnesení č.19 a č.20

•

Informaci o podané žádosti p. L.P. o pronájem sociálního bytu .

•

Sdělení o připraveném textu dopisu k odeslání paní M.B.ve věci neprodloužení
nájemní smlouvy

7/21/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:
•

Podpisu a uzavření smluv bod 4/21/2021 , 6/21/2021

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

Jednání se spol. SmVak ve věci napojenosti nemovitostí na veřejný kanalizační
řád

Usnesení ZO č.21 ze dne 21.7.2020 bylo přijato 8 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

