Usnesení č. 27 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice Nového Jičína konaného dne 29.8.2022
_________________________________________________________________________
1/27/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 27. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Zastupitelstvo obce volí:

2/27/2022
•

Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise: Ing. Martina Hromádku
Zastupitelstvo obce určuje:

3/27/2022
•

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění platných předpisů, ověřovatele zápisu: p. Černochovou Marcelu, p. Dořičáka
Petra

•

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

4/27/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje :
•

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. Fabriko Morava, s.r.o. Životice u Nového
Jičína 207, 742 72 Mořkov týkající se změny bankovního účtu (č.3)

•

Změnu pojišťovny u pojištění majetku obce a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy s pojišťovnou Slávia dle předložených návrhů se zprostředkovatelem
pojištění dle návrhu finančního výboru (č.4)

•

Smlouvu o společné realizaci stavebního záměru mezi žadateli zastoupenými p.
Tomášem Kutňákem, Životice u N. Jičína 157 a obcí Životice u Nového Jičína
(č.6)

•

III. úpravu rozpočtu za rok 2022 takto

Příjmy: + 600 000,00 Kč, celkem :

34 540 000,00 Kč, Výdaje + 3 000 000,00 Kč, celkem 38 360 000,00 Kč,
Financování : + 2 400 000,00 Kč, celkem 3 820 000,00 Kč (č.8)
•

Střednědobý výhled rozpočtu Obce na rok 2024 a 2025

•

Prodej pozemků p.č. 64/4, 80, 1531/19, 1531/46, 1597/3 Lesům České
republiky,s.p., Přemyslova1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové
cena za m2 55.-Kč z důvodů plánované investice do oprav koryta Jičínky

•

Provedení výběrového řízení na zpracovatele změny Územního plánu Životice u
Nového Jičína dle interní směrnice (č.9)

•

Uzavření smlouvy o dílo s fy PROSTAVBY a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice ( č.10)

• Provedení změn vedoucích ke snížení energetické náročnosti na stavbě
rekonstrukce č.p.2 , včetně podání žádosti o dotaci (č. 14)
• Prodej pozemku p.č. 1531/56 a 1597/26 panu O.N. Životice u N. Jičína 82, cena za
100,- Kč/m2
• Prodej pozemku p.č. 1533/2 panu P.H. Životice u N. Jičína 26 , cena za 100,-Kč/m2
5/27/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• Zprávu kontrolního výboru ze dne 29.8.2022
•

Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2021 včetně zprávy
revizní komise za rok 2021 (č.1)

•

Zprávu o likvidaci Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ke dni
30.6.2022 (č.2)

•

Informace místostarosty obce k provedeným místním šetřením(č.5)

•

Žádost p. M.K. Životice u N. Jičína 82 o umístění v sociálním domě (č.7)

•

Žádost o pronájem Obecníku (č.12)

•

Informace OBú ohledně obdržených finančních částek poskytnutých na ubytování
občanů Ukrajiny (č.13)

•

Informaci ohledně nabídky cen energií na další období

6/27/2022 Zastupitelstvo obce souhlasí
•

S přijetím dotace NSA k projektu RM 21 – 00188 „Rekonstrukce fotbalového
hřiště – Životice u Nového Jičína „ ve výši 4 650 960,- Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (č.15)

7/27/2022 Zastupitelstvo obce nesouhlasí
•

S prodejem pozemku panu J.Ž a paní A.K. pozemky p.č. 1257/4 a 1578/1
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k :

8 /27/22
•

Vyhlášení prodejního a nájemního záměru

•

Podpisu Dodatku č. 1 se spol. Fabriko Morava

•

Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce

•

Podpisu smlouvy o společné realizaci stavebního záměru (bod 4/27/2022)

•

Uzavření a podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na Zpracování
změny územního plánu Životice u Nového Jičína

Usnesení ZO č. 27 ze dne 29.8.2022 bylo přijato 8 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

