USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 10. 06. 2020 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í
12/219 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
12/220 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
12/221 Zprávu Finančního výboru
12/222 Projekt „Tělocvična u Masarykovy základní školy Návsí“ – úvěrové možnosti,
vyhlášení výběrového řízení
12/223 Nabídku k prodeji obecního pozemku p. č. 1254, pozemku p. č. 1253, jehož součástí je stavba,
objekt k bydlení Návsí 291
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o
12/224 Program 12. jednání Zastupitelstva obce Návsí
12/225 Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Mgr. Romanu Molinkovou, p. Roberta Karcha
12/226 Jmenování návrhové komise: p. Mgr. Vladimíra Šnajdra, p. Břetislava Kolesu, p. Marcela Kokeše
12/227 Rozpočtové opatření č. 5 – rok 2020
12/228 Prodej obecního pozemku p. č. 929/1 k. ú. Návsí za cenu 519 Kč/1m2, p. Janu Kubikovi,
Návsí 917, 739 92 Návsí, náklady spojené s převodem nemovitosti hradí nabyvatel
12/229 Směnu části obecního pozemku p. č. 1366 k. ú. Návsí za část pozemku p. č. 1369 k. ú. Návsí
dle přílohy
12/230 Pro budoucí prodej dále specifikovaných nemovitostí z majetku Obce Návsí zaspaných na listu
vlastnictví č. 3400 vedeném pro katastrální území a obec Návsí, za celkovou kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3 000 000,-- Kč a sice:
- pozemku p. č. 1253 k. ú. Návsí, zastavěná plocha, jehož součásti je stavba,
objekt k bydlení Návsí čp. 291
- pozemku p. č. 1254 k. ú. Návsí, ostatní plocha
objekt k bydlení Návsí čp. 291 za znalecký posudek
12/231 Revokaci usnesení č. 3/63 ze dne 06.03.2019, ve věci směny části obecního
pozemku p. č. 2573/28 k. ú. Návsí za části pozemků p. č. 2383 a p. č. 2382/29 k. ú. Návsí
pod budoucí stavbou chodníku
12/232 Zveřejnění záměru směny obecních pozemků p. č. 2375/47 a p. č. 5183/1 k. ú. Návsí
za nově zaměřený pozemek p. č. 2383/2 k. ú. Návsí
12/233 Nepodání žádosti o dotaci z dotačního titulu „H“ Podpora budování a obnovy
míst aktivního odpočinku-MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020
12/234 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu
12/235 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12/236 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů
12/237 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku ze vstupného
12/238 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12/239 Vytvoření nové místní komunikace vedené kolem č.p. 223
přes stávající potok a pole na silnici III/01148 – zadání studie a následné projektové dokumentace
12/240 Smlouvu č. 4/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací
nebo návratných finančních výpomocí s panem Radimem Bednaříkem, Návsí 783, 739 92 Návsí,
včetně splátkového kalendáře a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
12/241 Smlouvu č. 5/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací
nebo návratných finančních výpomocí s paní Šárkou Kufovou, Návsí 824, 739 92 Návsí, včetně
splátkového kalendáře a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
12/242 Poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč spolku Místní skupina Polského kulturně-osvětového
svazu v Návsí z.s., Návsí čp. 270, 739 92 Návsí, včetně darovací smlouvy

12/243 Poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč spolku Místní skupina Polského kulturně osvětového
svazu v Návsí - Jasení z.s., Návsí čp. 261, 739 92 Návsí, včetně darovací smlouvy
12/244 Zrušení 12. ročníku kulturní akce „Dožínky“
12/245 Přijetí dotace MŽP- Obec Návsí- protipovodňová ochrana obce CZ.05.1.24/0.0/19_125/0011078
12/246 Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Tělocvična u Masarykovy
základní školy Návsí“
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
12/247 Žádost č. 10 o návratnou finanční výpomoc ve výši 150 000 Kč, s rovnoměrnými měsíčními
splátkami 2 000,- Kč, po dobu 17 měsíců
12/248 Žádost č. 11 o návratnou finanční výpomoc, ve výši 200 000 Kč, s rovnoměrnými měsíčními
splátkami 2 000,- Kč, po dobu 29 měsíců
12/249 Připomínky občanů: chodník na ulici Kaštanové, zřízení Facebook
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o a s c h v á l i l o
12/250 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2019, spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Návsí za rok 2019, bez výhrad
12/251 Účetní závěrku Obce Návsí za rok 2019 sestavenou k 31.12.2019
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á
12/252 Vypracovat směnnou smlouvu a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

12/253 Zveřejnění záměru směny obecních pozemků p. č. 2375/47 a p. č. 5183/1 k. ú. Návsí
za nově zaměřený pozemek p. č. 2383/2 k. ú. Návsí dle přílohy-geometrický plán
na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

12/254 Vypracovat kupní smlouvu a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

12/255 Projednat s nájemci bytového domu čp. 291 Návsí odkup domu za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem
T: ihned

Zodp. p. Turoňová, p. Kokešová

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Marian Waszut
místostarosta obce
Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

