USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 06. 06. 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 :
20/472 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
20/473 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
20/474 Zprávu Finančního výboru

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
20/475 Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
20/476 Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Ilonu Klusovou, p. Mgr. Marcelu Sikorovou
20/477 Návrhovou komisí ve složení: p. Marcel Kokeš, p. Stanislav Lisztwan, p. Břetislav Kolesa
20/478 Rozpočtové opatření č. 4 – rok 2018
20/479 Prodej obecního pozemku p.č. 942/2 k.ú. Návsí, kupní cena 100 Kč/lm2, náklady
s převodem hradí nabyvatel
20/480 Prodej obecních pozemků p.č. 2907/2 a p.č. 3336/2 k.ú. Návsí společnosti Hajduk
Brothers s.r.o., Hrádek 106, kupní cena 100 Kč/1m2, náklady s převodem hradí nabyvatel
20/481 Kupní smlouvu s Lesy ČR s.p. Hradec Králové, prodej části obecního pozemku
p.č. 1094 k. ú. Návsí, kupní cena 14 181,-- Kč a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
20/482 Kupní cenu ve výši 330 Kč +21 % DPH/1m2 obecních pozemků p.č. 5043/8, 5043/9, 5043/10,
p.č. 5043/11, 5043/12, 5043/13, 5043/14, 5043/15, 5043/16, 5043/17, 5043/18 a 5043/19 k.ú. Návsí
20/483 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině s příspěvkovou organizací, Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Návsí
20/484 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině s příspěvkovou organizací, Mateřská škola Kaštánek Návsí
20/485 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/6/i/2018/Ch s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738
33 Frýdek-Místek
20/486 Dodatek č. 5 Stanov Sdružení obcí Jablunkovska spolu s úplným zněním Stanov SOJ
po Dodatku č. 5
20/487 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 926 k.ú. Návsí na úřední
desce obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o a s c h v á l i l o :
20/488 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2017 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Návsí za rok 2017, bez výhrad
20/489 Účetní závěrka Obce Návsí za rok 2017 sestavená k 31.12.2017
20/490 Potřebnost rozšíření stávající kapacity služby Sleszké diakonie TABITA Jablunkov, osobní
asistence o 0,5 úvazku na území obce a zavazujeme se k finanční spoluúčasti na poskytování
navýšené kapacity služby ve výši 20% oprávněné provozní ztráty ročně dle předem projednaného
položkového rozpočtu služby od 01. 01. 2019

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
20/491 Vypracovat kupní smlouvu a pověřuje p. starostku podpisu kupní smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

20/492 Vypracovat kupní smlouvu se společností Hajduk Brothers s.r.o. Hrádek 106 a
pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

20/493 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 926 k.ú. Návsí na úřední
desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

20/494 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 928 k.ú. jehož součástí je budova čp. 289 Návsí a
prodeje části obecního pozemku p č. 926 k.ú. Návsí přes realitní kancelář a regionální tisk
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Marcel Kokeš
předseda návrhové komise

Zodp. p. Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

