USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 05. 09. 2018 v 16:00 hodin v restauraci na Harcově

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í
21/495 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
21/496 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
21/497 Rozhodnutí členských obcí dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek
ze dne 30. 08 2018 o zrušení Svazku s likvidací
21/498 Protokol č. VK/2018/1/Návsí o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2.pololetí 2017
a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2018 u příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
21/499 Protokol č. VK/2018/2/Návsí o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2.pololetí 2017
a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2018 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Kaštánek Návsí, příspěvková organizace
21/500 Protokol č. VK/2018/3/Návsí o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2017
a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2018 u příspěvkové organizace Masarykova
základní škola Návsí, příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o
21/501 Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
21/502 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana, p. Mariana Waszuta
21/503 Návrhovou komisí ve složení: p. MUDr. Halina Dordová, p. Anna Luberová, p. Bc. Roman Kantor
21/504 Rozpočtové opatření č. 5 – rok 2018
21/505 Vzor smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o zřízení věcného předkupního práva v předloženém znění;
Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a o zřízení věcného předkupního práva dle
schváleného vzoru mezi Obci Návsí, jako budoucí prodávající a budoucím předkupníkem na straně
jedné, a mezi jednotlivými budoucími kupujícími a budoucími povinnými z předkupního práva na
straně druhé, jak jsou tito budoucí kupující a budoucí povinní uvedeni v příloze č. 1 tohoto usnesení,
a to pro budoucí prodej obecních pozemků p.č. 5043/9, orná půda, p. č. 5043/10, orná půda, p.č.
5043/11, orná půda, p.č. 5043/12, orná půda, p.č. 5043/13, orná půda, p.č. 5043/14, orná půda, p.č.
5043/15, orná půda, a p.č. 5043/18, orná půda, 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.
21/506 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 5043/8, 5043/16, 5043/17, 5043/19 k.ú. Návsí
21/507 Kupní cenu pozemků p.č. 924 a p.č. 926 k.ú. Návsí, za cenu 400 Kč/1m2
21/508 Žádost Charity Jablunkov o rozšíření kapacity registrovaných služeb: Charitní pečovatelská služba a
Denní stacionář sv. Josefa a finanční podporu navýšení úvazků na tyto služby
21/509 Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko
21/510 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Návsí s Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, pro realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
21/511 Výstavbu komunitního centra v Návsí Českého rybářského svazu z.s. místní organizace, Jablunkov

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o
21/512 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2017 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVHS za rok 2017
21/513 Zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku za rok 2017
21/514 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017, spolu se Zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska, za období 01.01.2017
do 31.12.2017
Zastupitelstvo obce Návsí bylo s e z n á m e n o
21/515 se zápisem ze sněmu dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek
ze dne 30. 08. 2018

Zastupitelstvo obce Návsí r o z h o d l o
21/516 Obec Návsí jako člen Slezského vodohospodářského svazku se bude podílet na nákladech spojených
s likvidací Svazku bude podílet stejným dílem, tj. do výše jedné osminy celkově vzniklých nákladů.
Schválením Smlouvy o archivaci dokumentů vznikají náklady ve výši 197 455 Kč. Obec Návsí
Uhradí jednu osminu těchto nákladů ve výši 24 682 Kč.
Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o
21/517 Žádost o snížení kupní ceny pozemku p. č. 942/2 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á
21/518 Zveřejnit záměr prodeje obecních pozemků p. č. 5043/8, 5043/16, 5043/17, 5043/19
na úřední desce obecního úřadu
T: ihned
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