USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 12. 02 2020 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
10/176 Zprávu Finančního výboru
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
10/177 Žádost č. 7 o návratnou finanční výpomoc
10/178 Žádost č. 8 o návratnou finanční výpomoc
10/179 Žádost č. 9 o návratnou finanční výpomoc
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
10/180 Program 10. jednání Zastupitelstva obce Návsí
10/181 Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Adama Kawuloka, p. Roberta Karcha
10/182 Jmenování návrhové komise: p. Mgr. Vladimíra Šnajdra, p. Jaroslava Madziu, p. Pavla Ziętka
10/183 Rozpočtové opatření č. 1 – rok 2020
10/184 Prodej části obecního pozemku p.č. 2984/1 k.ú. Návsí /nově zaměřeného pozemku p.č. 2984/5,
o výměře 1m2, k.ú. Návsí / kupní cena 400 Kč/1m2 náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
10/185 Revokaci usnesení zastupitelstva obce č. 17/424 ze dne 6.12.2017
ve věci prodeje spoluvlastnického podílu 2/4 pozemků p.č. 4352/15 a p.č. 4352/23 k.ú. Návsí
10/186 Zveřejnění záměru prodeje obecního spoluvlastnického podílu 2/4 pozemku p.č. 4352/23 k.ú. Návsí
10/187 Zveřejnění záměru směny obecního spoluvlastnického podílu 2/4 pozemku p.č. 4352/15
a obecních spoluvlastnických podílů ¼ a 6/16 pozemků p.č. 4350 a p.č. 895 k.ú. Návsí
za spoluvlastnické podíly ¼ a 4/16 pozemku p.č. 4350 a p.č. 895 k.ú. Návsí – dle přílohy
geometrického zaměření
10/188 Zveřejnění záměru směny obecních spoluvlastnických podílů podílů ¼
a 6/16 pozemků p.č. 4350 a p.č. 895 k.ú. Návsí za spoluvlastnické podíly 2/4
a 6/16 pozemku p.č. 4350 a p.č. 895 k.ú. Návsí – dle přílohy geometrického zaměření
10/189 Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí
od 01.03.2020 dle schválené přílohy
10/190 Smlouvu č. 1/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací
nebo návratných finančních výpomocí, včetně splátkového kalendáře a pověřuje paní starostku
k podpisu této smlouvy
10/191 Smlouvu č. 2/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací
nebo návratných finančních výpomocí, včetně splátkového kalendáře a pověřuje paní starostku
k podpisu této smlouvy
10/192 Smlouvu č. 3/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací
nebo návratných finančních, včetně splátkového kalendáře a pověřuje paní starostku
k podpisu této smlouvy
10/193 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Návsí „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
10/194 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Návsí „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
10/195 Vypracovat kupní smlouvu a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

10/196 Zveřejnění záměru prodeje obecního spoluvlastnického podílu 2/4 pozemku p.č. 4352/23 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

10/197 Zveřejnění záměru směny obecního spoluvlastnického podílu 2/4 pozemku p.č. 4352/15
a obecních spoluvlastnických podílů ¼ a 6/16 pozemků p. č. 4350 a p.č. 895 k.ú. Návsí
za spoluvlastnické podíly ¼ a 4/16 pozemku p.č. 4350 a p.č. 895 k.ú. Návsí – dle přílohy
geometrického zaměření
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

10/198 Zveřejnění záměru směny obecních spoluvlastnických podílů podílů ¼
a 6/16 pozemků p.č. 4350 a p.č. 895 k.ú. Návsí za spoluvlastnické podíly 2/4
a 6/16 pozemku p.č. 4350 a p.č. 895 k.ú. Návsí – dle přílohy geometrického zaměření
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Zodp. p. Turoňová

Marian Waszut
místostarosta obce

