Usnesení č. 18. ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice Nového Jičína konaného dne 31.3.2021
_________________________________________________________________________
1/18/2021
•

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 17. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
doplněn o tyto body:

•

Uzavření smlouvy se SFŽP ČR o poskytnutí podpory

•

Projednání návrhu skladby KT a stanovení poplatků

•

Projednání dodatku č.2 k obstaravatelské smlouvě s TS Nový Jičín

•

Úprava rozpočtu č.1

2/18/2020

Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: p. Pavla Hasalíka

•

Člena návrhové komise: p. ing. Martina Hromádku

3/18/2021
•

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: p. Dořičáka Petra , p. Bc. Jančálka
Rostislava Dis

•
4/18/2021

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

• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu „Obnova havarijních úseků místních komunikací“ (č.2)
• Uzavření smlouvy o dílo se spol. COLAS CZ, a.s. Rubešská 215/1 190 00 Praha 9
jejíž předmětem je provedení akce s názvem „Obnova místních komunikací III.tř.
k.ú. Životice u Nového Jičína“ (č.3)
• Provedení výběrového řízení na opravu kanalizace dešťové u č.p.227 a uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem (č.4)
• Plán rozvoje sportu obce Životice u Nového Jičína (č.5)
• Podání objednávky č. 19 c /2021 na projektovou činnost na rekonstrukci fotbalového
hřiště fy Projektování sportovišť, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín (č.6)

•

Zajištění vlastního podílu na spolufinancování akce „Rekonstrukce fotbalového
hřiště, Životice u Nového Jičína“ ve výši minimálně 30 procent z celkových nákladů
akce v případě obdržení dotace (č.8)

• I.úpravu rozpočtu 2021 takto: Příjmy: + 203 000,00 Kč, celkem : 32 553 000,00 Kč
Výdaje: + 550 000,00 Kč, celkem 36 450 000,00 Kč Financování: + 347 000,00 Kč,
celkem : 3 897 000,00 Kč(č.9)
• Uzavření smlouvy č. 1190900526 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na „ Výsadbu
stromů na vybraných lokalitách v obci Životice u Nového Jičína „ (č.10)
• Uzavření dodatku č.2 k Obstaravatelské smlouvě č. 05/2011se spol. TS Nový Jičín,
příspěvkovou organizací, Suvorovova 908/114, 741 01 Nový Jičín – ceníky svozu
odpadu (č.11)
• Zveřejnění prodejního záměru na odprodej st. pozemku p.č. 332 o výměře 80 m2,
RD č.p. 214 a pozemku p.č. 636/31 o výměře 447m2 (za tržní hodnotu dle
znaleckého posudku) (č.12)
•

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy ( §
1772 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) RD
č.p. 214 (č.13)

• Návrh kupní smlouvy na odprodej nemovitostí ( č.p. 214 včetně pozemků) (č.14)
• Vyhlášení nájemního záměru na pronájem unimobuňky
• Programovou skladbu kabelové televize rozčleněnou na základní a rozšířenou
nabídku a stanoví poplatek pro domácnost ve výši 55,- Kč a 200,- Kč Uživatelům
KT mimo k.ú. obce je stanoven poplatek ve výši 80.-Kč a 240.-Kč
5/18/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Zápis kontrolního výboru ze dne 31.3.2021

•

Protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek (č.4)

•

Informaci o vyhlášení nájemního záměru k umístění boxu zásilkovny (č.7)

•

Informaci o vydaném stanovisku k umístění dětského hřiště – pumptrack

•

Žádost p. Markové Růženy, Životice u N. Jičína 17 o koupi RD č.p. 214

•

Informaci o převzetí agendy vodovodu

•

Informace : O podané žádosti o dotaci z MSK na vypracování PD rekonstrukce
hřiště, přípravě nájemní smlouvy s žadatelem o sociální bydlení , provedení
hydrogeologického průzkumu bezejmenného potoka v lokalitě nad hřištěm a
úpravě nájemních smluv uživatelům povodňových domů

•

Písemné poděkování Dětského domova N. Jičín za poskytnutý příspěvek

6/18/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:
•

Uzavření smluv, dodatku a dalších ujednání uvedených v bodě 4/18/2021

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

Uzavření smlouvy o dílo na opravu kanalizace dešťové s fy Roman Přadka,
Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

•

K zveřejnění nájemního záměru na pronájem unimobuňky

Usnesení ZO č.18 ze dne 31.3.2021 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

