Usnesení č. 23 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice Nového Jičína konaného dne 20.10.2021
_________________________________________________________________________
1/23/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 23. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

2/23/2021

Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku

3/23/2021
•

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.Rostislava Jančálka DiS, p. Petra
Dořičáka

•

4/23/2021

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p.Martinu Černou

Zastupitelstvo obce schvaluje

• IV.úpravu rozpočtu za rok 2021 takto: Příjmy: + 4 800 000,00 Kč, celkem příjmy :
39 127 000.00 Kč, Výdaje : - 8 700 000,00 Kč celkem výdaje : 28 850 500,00 Kč
Financování: - 3 900 000,00 Kč, celkem financování : 10 276 500,00 Kč (pro 9)
• Zrušení předkupního práva pro obec na pozemky p.č.1351/4, p.č.1351/6 a p.č.
1353/10 (pro 9)
• Dodatek č.1 k jednacímu řádu týkající se zveřejňování zápisu z jednání ZO v
obecním zpravodaji (pro 8, 1proti )
•

Nabídku na odborné činnosti, přípravu investičního záměru, a zpracování
podkladů do programu „Obnova místních komunikací pro rok 2022“ (č.7) (pro 9)

•

Cenovou nabídku na zpracování položkových rozpočtů místních komunikací a
nabídku ke zpracování a podání žádosti z programu 117D8210 – Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2022 – MMr (č.8 a č.9) (pro9))

•

Podání žádosti o dotaci z programu podpory obnovy a rozvoje venkova –
117D8210A na akci „Obnova místních komunikací v centru“ (pro9)

• Postup fy 4m Rožnov při realizaci optického kabelu v obci (zpracování PD, nacenění
jednotlivých etap a stanovení termínů realizace) (pro 9)

5/23/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Podanou žádost o přidělení sociálního bytu (č.1)

•

Zápis z kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 21.7.2021 a 4.8.2021

•

Žádost nájemníků povodňových domů o stanovení podmínek prodeje a termínů
možného odkupu povodňových domů (č.2)

•

Informaci Okresního soudu v N. Jičíně ve věci volby přísedícího Okresního
soudu (č.3)

•

Korespondenci s panem D.D. ve věci RD č.p.214 (č.4)

•

Stížnost p. S.K. a Š.J. na nedodržovaní OZV (č.5)

•

Předložený návrh na zrušení Zásad podeje nemovitostí (č.6 )

•

Žádost o spolufinancování stavby vodovodního řádu (č.10)

•

Žádost o poskytnutí dotace (č.11)

•

Žádost o doplnění dětských herních prvků na hřišti TJ (č.12)

•

Korespondenci ohledně ořezu stromoví v blízkostí chodníkových těles (č.13)

•

Korespondenci s Lesy ČR ve věci sjednání nápravy na pozemku p.č. 268/1

6/23/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k:
•

Zajištění aktuálního položkového rozpočtu k rozšíření vodovodního řádu

•

K jednání ohledně zrušení předkupního práva s vlastníkem pozemků

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

Objednání projektové dokumentace na realizaci rozvodů optického kabelu

7/23/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní a finanční výbor k:
•

Zpracování podmínek a doplnění zásad prodeje nemovitostí (povodňových domů)
Finanční výbor k přípravě rozpočtu obce na rok 2022

8/23/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce k:
•

Revizi připojených domácností na kanalizaci splaškovou

Usnesení ZO č.23 ze dne 20.10.2021 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

