USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 07. 03. 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 :
18/437 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
18/438 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
18/439 Zprávu Finančního výboru
18/440 Žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Návsí, o účelovou půjčku na rekonstrukci
hasičské zbrojnice
18/441 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí Domovu sv. Alžbiety v Jablunkově
18/442 Navrhované kulturní akce v roce 2018
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
18/443 Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
18/444 Ověřovatelé zápisu: p. Břetislava Kolesu, p. Josefa Kokeše
18/445 Návrhovou komisí ve složení: p. Ing. Ilona Klusová, p. Josef Kokeš, p. Robert Karch
18/446 Uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Bytovým družstvem
Návsí čp. 290 a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
18/447 Uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s Bytovým družstvem Návsí 616 a
pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
18/448 Revokaci usnesení č. 16/392 ze dne 06.09.2017, ve věci prodeje nemovité p.č. 928 k.ú. Návsí,
jejich součásti je budova s čp. 289 družstvu založený za tímto účelem, jejichž členy budou
stávající nájemníci domu čp. 289, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
18/449 Uzavření smlouvy o zrušení věcného předkupního práva s Českým kynologickým
svazem ZKO Jablunkov - 099, identifikační číslo 61964158, se sídlem Návsí č.p. 921, PSČ 739 92,
na základě které dojde k omezení věcného předkupního práva váznoucího – na základě smlouvy
o věcném břemeni, podle které právní účinky vkladu vznikly rozhodnutím Katastrálního úřadu
ve Frýdku-Místku, detašované pracoviště Třinec, č.j. V3 187/2000 – na pozemku p. č. 1395/1,
ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 4.993 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 3551, vedeném
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Třinec, a to tak, že
k části tohoto pozemku, zaměřené geometrickým plánem č. 2313-85/2017 a označené jako pozemek
p. č. 1395/13, ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 287 m2, bude toto omezení
vlastnického práva bez náhrady zrušeno, přičemž na zbývající části zatíženého
pozemku p.č. 1395/1 k.ú. Návsí (nově výměrou 4.706 m2) bude toto věcné předkupní práv zachováno
18/450 Revokaci usnesení č. 13/305 a č. 13/322, ze dne 08.03.2017, ve věci směny obecního
pozemku p. č. 1449/12 k.ú. Návsí za část pozemku p. č. 1449/11 k.ú. Návsí
18/451 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z 2 rozpočtu obce
se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Návsí, ve výši 400 000,-- Kč
18/452 Směnu obecního pozemku p. č. 1449/12 k.ú. Návsí za část pozemku p. č. 1449/10 k.ú. Návsí,
náklady spojené s nabytím nemovitosti hradí nabyvatel
18/453 Rozpočtové opatření č. 1 - rok 2018
18/454 Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč příspěvkové organizaci, Nemocnice Třinec, Kaštanová 268,
739 61 Třinec, na pořizování zdravotnických pomůcek pro klienty stanice sociálních lůžek
18/455 Motivační příspěvek lovci, ve výši 500,- Kč za odlov jednoho kusu černé zvěře
v katastrálním území Návsí
18/456 Zapojení obce Návsí do projektu MAP II
18/457 Poskytování individuálních dotací na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu
obce Návsí z rozpočtu obce Návsí na rok 2018, dle přiloženého seznamu

18/458 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p.č. 5043/8, 5043/9, 5043/10, 5043/11, 5043/12,
p.č. 5043/13, 5043/14, 5043/15, 5043/16, 5043/17, 5043/18 a 5043/19 k.ú. Návsí
18/459 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 928 k.ú. Návsí, jehož součástí je budova
s čp. 289 Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t á :
18/460 Žádost o snížení kupní ceny spoluvlastnického podílu 2/4 pozemku p.č. 4352/15 k.ú. Návsí a
spoluvlastnického podílu 2/4 pozemku p.č. 4352/23 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
18/461 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p.č. 5043/8, 5043/9, 5043/10, 5043/11, 5043/12,
p.č. 5043/13, 5043/14, 5043/15, 5043/16, 5043/17, 5043/18 a 5043/19 k.ú. Návsí
na úřední desce Obecního úřadu Návsí
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

18/462 Vypracovat Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí,
v celkové výši 15 000 Kč, s Domovem sv. Alžbiety v Jablunkově a pověřuje p. starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Šigutová

18/463 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 928 k.ú. Návsí, jehož součástí
je budova s čp. 289 Návsí, na úřední desce Obecního úřadu Návsí
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

18/464 Vypracovat směnnou smlouvu
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp. p. Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

