Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice u Nového Jičína konaného dne 23.4.2019
_________________________________________________________________________
1/5/2019


Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 5. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněn o bod:
Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Zastupitelstvo obce volí:

2/5/2019


Předsedu návrhové komise:

Pavla Hasalíka



Členy návrhové komise:

ing. Martina Hromádku

3/5/2019


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. Marcelu Černochovou, p. Geralda
Černocha



4/5/2019

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.4.2019 ohledně návrhu poplatků za
pronájem hrobových míst, urnového háje a kolumbária
 Informaci o přípravě řádu veřejného pohřebiště, který bude konzultován s KÚ MSK
 Zápis z jednání Výboru pro rozvoj obce ze dne 20.3.2019
 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.4.2019
 Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení č.4 ze dne 26.2.2019
 Informaci starosty obce o postupu prací na urbanistické studii řešící rozvoj území
nad povodňovými domy
 Žádost p. Františka Partily, Nový Jičín Nádražní 355/29 o pronájem restaurace
Obecník
 Žádost p. Geryka Petra, Životice u N.J. čp.8 o pronájem obecního pozemku
k parkovacím účelům
 Žádost o poskytnutí finančního daru ŘKF Životice u Nového Jičína
 Informaci o provedených výběrových řízení na investiční akce pro rok 2019
 Nabídku společnosti AIR CZ spol. s.r.o. k provedení leteckých snímků obce

 Žádost p. Stanislava Čípa, Životice u N.J. 167 o poskytnutí dotace k pokrytí nákladů
spojených s reprezentací v armwrestlingu na mistrovství Evropy v Řecku
 Požadavky p. Černochové Marcely, Životice u N. J č.p. 18 k ozvučení jednacího sálu
a způsobu hlasování
 Žádost o poskytnutí finanční dotace „Fondu pro opuštěné a handicapované děti“ ve
výši 5tis. Kč na setkání handicapovaných dětí, které se uskuteční 14.9.2019
v Mořkově (předpokládaná účast je tři sta dětí)
 Informaci Lesů ČR o návrhu řešení oprav mostu a tím i k odkupu pozemků na nichž
bude stavba umístěna
 Žádost o poskytnutí finanční dotace „Škole života, Beskydská 176, Nový Jičín ve
výši 5 tis. Kč pro činnost denního stacionáře


Žádost p. Kozelkové, Životice u N. J. o pronájem prodejních míst na kulturní akci
„Den obce“ v termínu 17.8.2019

 Žádost o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 129/1 v k.ú Životice u Nového
Jičína

5/5/2019

Zastupitelstvo obce revokuje :

 Text

usnesení

v bodě 6/4/2019

–

poskytnutí

s Římskokatolickou, Životice u N. Jičína 1, -

dotace a uzavření

smluv

350 tis.Kč (v případě realizace

hřbitovní zdi bude poskytnuta dotace ve výši 150 tis. Kč


6/5/2019


Zastupitelstvo obce schvaluje::
Výši nájemného za umístění uren v kolumbáriu a urnovém háji dle předloženého
návrhu finančního výboru (viz. příloha)



Přijetí dotace z MSK ve výši 100 tis. Kč v rámci „Programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019„ a tím i uzavření „Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje „



Přijetí dotace z MSK ve výši 400 tis. Kč na „Úpravy veřejného prostranství
v centru“

a

tím

i

uzavření

„Smlouvy o

poskytnutí

dotace

z rozpočtu

Moravskoslezského kraje“


I. Úpravu rozpočtu obce a to v příjmech ve výši 80 tis.Kč (dotace hřbitov) Příjmy:
36 580 000, Kč, Financování : 8 780 000.-Kč , Výdaje: 27 800 000 Kč

Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy s:


Panem Stanislavem Čípem, Životice u Nového Jičína 167 k pokrytí nákladů
spojených s reprezentací v armwrestlingu na mistrovství Evropy v Řecku



Římskokatolickou farností, Životice u N. Jičína 1, dotace ve výši 150 tis. Kč



Fondem pro opuštěné děti, Za sušárnou 391 Mořkov, 742 72 - částka 5 tis. Kč



Školou života, Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín - částka 5 tis. Kč



Českým svazem včelařů z.s. ZO Mořkov – 25 tis. Kč



Mysliveckým spolkem Jedle Životice u N. Jičína - 30 tis. Kč



SONS Nový Jičín - 500 Kč



Společností Strom života, Nový Jičín – 10 tis. Kč



Záchrannou stanicí Bartošovice - 3tis. Kč



KČT Mořkov turistická akce 1 tis. Kč



Jednací řád ZO doplněn o připomínky členů ZO



Směrnici o pohřebnictví a stanoví ceny za pronájem hrobových míst, v urnovém háji
a kolumbáriu viz příloha



Uzavření smluv o dílo na veřejné zakázky se společnostmi:
Vastercia, Valašské Meziříčí

„ Obnova hřbitovní zdi“

Jankostav Ostrava

„ Obnova místní komunikace – školní“

Install cz. Frýdlant n.O

„Demolice č.p.110, Restaurace na hřišti

Sporthsipe Bílovice

„Dětské hřiště“

Smlouvy o díla budou uzavřeny na základě provedených výběrových řízeních.

7/5/2019

Zastupitelstvo obce pověřuje
Starostu obce :

 Ke konzultaci řádu veřejného pohřebiště a stanovení nájmu za urny a
kolumbárium KÚ MSK
 Ke zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce
 K uzavření a podpisu smluv uvedených v bodě 6/5/2019
 K jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem
možného odkupu pozemků k využití obcí
 K uzavření nájemní smlouvy s fy Ferotrade Nádražní 355/29, 741 01 Nový Jičín
zastoupenou jednatelem p. Františkem Partilou na pronájem restaurace Obecník

Finanční výbor
 K přípravě směrnice o poskytování dotací

Usnesení ZO č. 5 ze dne 23.4.2019 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík
starosta

ing. Martin Hromádka
místostarosta

