Usnesení č. 24 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice Nového Jičína konaného dne 13.12.2021
_________________________________________________________________________
1/24/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 24. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
doplněný o body:

•

Projednání zápisu finančního výboru ze dne 1.12.2021 (pro 8)

•

Žádosti o finanční dar (pro 8)

2/24/2021

Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku

3/24/2021
•

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. Tomáše Černocha, ing. Zdeňka
Novotného (pro 8)

•

4/24/2021
•

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p.Martinu Černou (pro 8)

Zastupitelstvo obce schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Nový Jičín a obcí Životice u Nového
Jičína o projednávání přestupků a s tím dalších spojených výkonů (zák č.250/2016 ,
ust. §60 odst.2 zák. o odpovědnosti za přestupky, případně jiných právních předpisů.
(č.1) ( pro 8)

• Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci akce
„Obecní úřad Životice u Nového Jičína č.p. 2 (pro 7)
• Provedení výběrových řízení na : Obnovu místních komunikací, Obnovu
chodníkového tělesa, Dodávku a montáž čekáren, Rekonstrukci objektu č.p. 2,
Realizaci optického propoje , Prodloužení vodovodního řádu (pro 7)
• V. Úpravu rozpočtu za rok 2021 takto: Příjmy: +1 200 000,00 Kč, celkem příjmy :
40 327 000,00 Kč, Výdaje : +469 500,00 Kč, celkem: 29 320 000,00 Kč ,
Financování: + 730 500,00 Kč celkem : 11 007 000,00 Kč (č. 9) (pro 8)

• Návrh rozpočtu na rok 2022 ( příjmy : 33 500 000,00 Kč, výdaje: 33 500 000,00 Kč)
(č.7) (pro 8)
•

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023 a 2024 (č.7a) (pro 8)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na rok
2023 a 2024 (č.7b) ( pro 8)

• Zrušení předkupního práva pro obec na pozemky p.č.993/1 (č.8) - (pro 8)
• p. Moniku Hajnou , Životice u Nového Jičína č.p.9 jako přísedící Okresního soudu
v Novém Jičíně (č.10) (pro 8)
• Cenu za dodávku pitné vody pro rok 2022 ve výši 43,52 Kč bez DPH (pro 6)
• Poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s p.
Simonu Cábovou Životice u N. Jičína 39 a Stanislava Čípem Životice u Nového
Jičína 167 na propagaci obce a pokrytí nákladů na mezinárodní sportovní účasti.
(pro 8)
5/24/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Zápis z kontrolního výboru o plnění usnesení č.23 ze dne 20.10.2021

•

Zápis z finančního výboru ze dne 1.12.2021 ( doplněný bod programu)

•

Žádost Andělé stromu života o finanční dar pro Mobilní hospic Stromu života p.s.
na rok 2022 (č.2)

•

Žádost ZO ČSOP Nový Jičín (Záchranná stanice Bartošovice) o finanční dar na
provoz záchranné služby (č.3)

•

Žádost o odkup pozemků p.č. 1529/2 žadatelkou p. Petrou Rýcovou , Pod
Zahradami 1298, Kopřivnice (č.5)

•

Žádost o pronájem pozemku p.č. 192/5 o výměře cca 2tis. m2 žadatelem p.
Symerským Ladislavem, Hálkova 935/9 Valašské Meziříčí (č.6 )

•

Informaci o přípravě směnné smlouvy týkající se majetkoprávního vypořádání
pozemků mezi manž. Trubačovými a obcí

6/24/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k:
•

K jednání ohledně zrušení předkupního práva s vlastníkem pozemků

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

K vyhlášení prodejního a nájemního záměru

Usnesení ZO č.24 ze dne 13.12.2021 bylo přijato 8 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

