USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 12. 12. 2018 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 :
2/17 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
2/18 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
2/19 Zrealizované akce a stavby v roce 2018
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
2/20 Program 2. jednání Zastupitelstva obce Návsí
2/21 Jmenování ověřovatelů zápisu: Jaroslava Madziu, Mgr. Jana Fojcika
2/22 Jmenování návrhové komise: Marcelu Kubikovou, Bc. Romana Kantora, Mgr. Rafaela Nieslanika
2/23 Jednací řád Zastupitelstva obce Návsí
2/24 Rozpočtové opatření č. 8 – rok 2018
2/25 Rozpočet obce Návsí na rok 2019
2/26 Návrh akcí na rok 2019
2/27 Stanovení nulového hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace: Masarykova základní
škola Návsí, Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí,
Mateřská škola Kaštánek Návsí
2/28 Udělení pravomoci Radě obce Návsí provádět rozpočtová opatření do 200 000 Kč
připadajících na jedno rozpočtové opatření
2/29 Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zřízení věcného předkupního práva
dle schváleného vzoru mezi Obci Návsí, jako budoucí prodávající a budoucím předkupníkem
na straně jedné a mezi budoucími kupujícími a budoucími povinnými z předkupního práva
na straně druhé, a to p. Monikou Byrtusovou, Návsí 889, pro prodej pozemku p. č. 5043/13 a
p. Mgr. Rafaela Nieslanika, bytem Návsí 78, pro prodej pozemku p. č. 5043/17 k.ú. Návsí,
pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 3400 vedeném pro katastrální území a obec Návsí,
to vše za budoucí kupní cenu ve výši 330, -- Kč + 21 % DPH/m2, těchto převáděných pozemků
2/30 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p.č. 5043/8, p.č. 5043/16, p.č. 5043/19 k.ú. Návsí
2/31 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 926/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součásti je budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) a částí pozemků p. č. 924, ostatní plocha – neplodná
půda, a p. č. 926/1, ostatní plocha – neplodná půda, specifikovaných v příloze tohoto usnesení
2/32 Revokaci svého usnesení č. 21/507 ze dne 05.09.2018, ve znění: „Kupní cenu pozemků p.č. 924
a p.č. 926 k.ú. Návsí, za cenu 400 Kč/1m2“
2/33 Pro budoucí prodej dále specifikovaných nemovitostí z majetku Obce Návsí zapsaných
na listu vlastnictví č. 3400 vedeném pro katastrální území a obec Návsí, za celkovou kupní
cenu ve výši 2,500.000,- Kč a sice:
pozemku p.č. 928 k.ú. Návsí, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba rodinného
domu Návsí č.p. 289
pozemku p.č. 926/3 k.ú. Návsí, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je budova bez č.p./č.e.
(jiná stavba)
a částí pozemků p. č. 924 k.ú. Návsí, ostatní plocha – neplodná půda, a p. č. 926/1 k.ú. Návsí,
ostatní plocha – neplodná půda, specifikovaných v příloze tohoto usnesení
2/34 Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí od 01.01.2019 dle přílohy
2/35 Finanční spoluúčast ve výši 50 000 Kč na poskytnuté sociální služby občanům obce Návsí
za rok 2018 Charitě Jablunkov, Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov
2/36 Cenu 50 Kč za jeden kus kalendáře 2019 – Návsí na starých fotografiích

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
2/37 Pro volební období 2018 – 2022, v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), členy:
kontrolního výboru: Kamil Kadlubiec, Bogdan Kawulok
finančního výboru: Marcela Kubiková, Ing. Roman Čmiel
výboru pro národnostní menšiny: Stanislav Lisztwan, Ing, Richard Rusnok
Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e
2/38 Radu obce Návsí k úpravě rozpočtového opatření v plném rozsahu od posledního
jednání zastupitelstva obce do 31.12.2018
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
2/39 Zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku p.č. 926/3 k.ú. Návsí, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součásti je budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) a částí pozemků p.č. 924 k.ú. Návsí, ostatní
plocha – neplodná půda, a p. č. 926/1 k.ú. Návsí , ostatní plocha – neplodná půda, specifikovaných
v příloze tohoto usnesení
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

2/40 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p.č. 5043/8, p.č. 5043/16, p.č. 5043/19 k.ú. Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Marcela Kubiková
předseda návrhové komise

Zodp. p. Turoňová

Marian Waszut
místostarosta obce

