Usnesení
8. zasedání Rady obce Návsí konané dne 21. 01. 2019
v 15:00 hodin v kanceláři starostky
Rada obce Návsí BERE NA VĚDOMÍ
8/94 Kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
8/95 Informace Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.,
o výši vodného a stočného pro rok 2019
8/96 Žádost o snížení nájmu pro grafickou dílnu Uutěrky sídlící v areálu bývalé pily Návsí čp. 1089
Rada obce Návsí SCHVALUJE
8/97 Program 8. zasedání Rady obce Návsí
8/98 Ověřovatelé zápisu: p. PaedDr. Lenku Husarovou, p. Marcela Kokeše
8/99 K podpisu usnesení: p. Mariana Waszuta
8/100 Výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zkvalitnění umělého
trávníku fotbalového hřiště Návsí“
8/101 Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v budově čp. 1089 Návsí, nacházející se
na pozemku p. č. 93/5 k.ú. Návsí, 9 místností o celkové výměře 78,82 m2 nacházející se v I.
nadzemním podlaží vlevo výše uvedené budovy, jedná se o změnu existující smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání ze dne 31.05.2018
8/102 Stanovení ceny vodného ve výši 45,06 Kč (včetně 15 % DPH) s účinnosti od 01. 01. 2019
pro domácnosti a ostatní odběratelé, kteří odebírají vodu z vodovodů Jasení, Rogovec,
na základě kalkulace nákladů pitné vody
8/103 Smlouvu o právu k provedení stavby „Vodovodní přípojka k RD čp. 146“
8/104 Pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka kluziště s mantinely“
1. CONSULTEST s.r.o., Veveří 331/95, 602 00 Brno
2. GLICE CZ, s.r.o., Údolní 409/54, 602 00 Brno

IČ 25346784
IČ 29189641

Rada obce Návsí UKLÁDÁ
8/105 Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v budově čp. 1089 Návsí, nacházející se
na pozemku p. č. 93/5 k.ú. Návsí, 9 místností o celkové výměře 78,82 m2 nacházející se v I.
nadzemním podlaží vlevo výše uvedené budovy, jedná se o změnu existující smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání ze dne 31.05.2018
T: ihned
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