USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 09. 12. 2009 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 :
22/442 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
22/443 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
22/444 Protokol č. PVK/2009/1/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2008 a
průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2009 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Kaštánek Návsí, příspěvková organizace
22/445 Protokol č. PVK/2009/2/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2008 a
průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2009 u příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
22/446 Protokol č. PVK/2009/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2008 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2009 u Masarykovy základní školy Návsí, příspěvková organizace
22/447 Žádost o projednání schválení záměru fotovoltaické elektrárny
22/448 Zrealizované akce a opravy v roce 2009
22/449 Zadání Územního plánu obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
22/450 Program 22. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
22/451 Ověřovatelé zápisu: p. Rostislava Kolesu, p. Jindřicha Jurzykowského
22/452 Návrhovou komisi ve složení: p. Jarmila Kantorová, p. Vladislav Lipus, p. Mgr. Marcela Sikorová
22/453 Úpravu rozpočtu č. 6 Obce Návsí k 01.12. 2009
22/454 Rozpočet obce Návsí na rok 2010 a rozpočtový výhled na období 2011-2013
22/455 Prodej části obecního pozemku parc. č. 1316/1 a 1321/1 k.ú. Návsí, manželům Volným, Návsí 315, kupní
cena 60,-- Kč/1m2, veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel
22/456 Prodej části obecního pozemku parc. č. 1316/1 a 1321/1 k.ú. Návsí, Zdiradovi a Emilii Zvrtkovým,
Návsí 14, kupní cena 60,-- Kč/1m2, veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel
22/457 Přijetí daru pozemků parc. 428/1, 431 a části pozemku parc. č. 436, 437 k.ú. Návsí pod místní komunikaci
č. 30 C – dvůr u Tacinů , náklady spojené s převodem hradí obec, jako obdarovaná
22/458 Přijetí daru spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2027/3 a 2232/4 k.ú. Návsí pod místní komunikaci
č.18C - Jasení, náklady s převodem hradí obec, jako obdarovaná
22/459 Darovací smlouvu s p. Halinou Osikovskou, Brno, Chrlice 43 a p. Friedmannovou Janou, Návsí 490
přijetí daru části pozemku parc. Č 1474/1 k.ú. Návsí pod chodníkem a pověřuje starostku k podpisu
této smlouvy
22/460 Darovací smlouvu mezi Obci Návsí a Ředitelstvím silnic dálnic ČR, Praha - bezúplatný převod pozemků
p.č. 5160/24, 5160/38, 5160/40, 5160/41, 5160/42, 5160/53, 5160/69, 5163/10, 5166/3, 5168/6, 5174/2,
5174/4, 5184/7 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
22/461 Darovací smlouvu mezi Obci Návsí a Ředitelstvím silnic dálnic ČR, Praha - přijetí daru pozemků
p.č. 5176/16, 5187/12, 2685/33, 5165/1, 5169/21, 5169/28, 5169/10, 5169/2, 5163/7, 5165/2, 5161/6,
5164/3, 5168/2, 5166/6, 3308/2, 5166/5, 5166/1, 5175/1, 5176/1, 5174/11, 5180, 5187/13, 5187/1,
5190/1, 5190/7, 5189, 5190/6, 5183/1, 5175/3, 5169/5, 5169/6 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu
této smlouvy
22/462 Protokol o předání objektů, jako náhradu provozní škody způsobené stavbou Silnice I/11 Jablunkov –
obchvat a pověřuje starostku k podpisu tohoto protokolu
22/463 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 3316/4 a 3316/12 k.ú. Návsí
22/464 Přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku - Místku p. Jiřího Kantora pro volební období 2010-2014
22/465 Návrh akcí na rok 2010
22/466 Finanční částku ve výši 11 000,- Kč Nemocnici Třinec, příspěvková organizace

Zastupitelstvo obce Návsí

zamítlo:

22/467 Žádost pana Jana Sikory na směnu pozemku p.č. 3511 za pozemek p. č. 3816/15 k.ú. Návsí, kterou
vznesl na jednání ve věci pozemkových úprav vyvolaných stavbou „Silnice I/11 - průtah Hrádkem“,
dne 18.11.2009
22/468 Záměr stavby fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 5043/1 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
22/469 Vypracovat darovací smlouvu – pozemky pod místní komunikaci č. 30 C a pověřuje p. starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

22/470 Vypracovat kupní smlouvy na prodej části obecních pozemků p. č. 1316/1 a 1321/1 k.ú. Návsí
a pověřuje p. starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

22/471 Vypracovat darovací smlouvu – spoluvlastnické podíly pozemků pod místní komunikaci č. 18 C
a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

22/472 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 3316/4 a 3316/12 k.ú. Návsí na úřední desce
obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

22/473 Vypracování smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory s Nemocnici Třinec - příspěvková organizace
a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jarmila Kantorová
předseda návrhové komise

Zodp. p. Gabriela Lipus

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 25. 11. 2009 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 :
21/432 Korespondenci mezi společnosti D.I.S., spol. s r.o. a Svazkem v době od 4.8.2009 do 9.10.2009,
ze které vyplývá,že společnost D.I.S., spol.s r.o. nepovažuje smlouvu o dílo za uzavřenou. Dále z této
korespondence vyplývá, že společnost D.I.S., spol. s r.o. neposkytla řádnou součinnost k uzavření této
smlouvy o dílo
21/433 Stanovisko SFŽP ČR ze dne 30.10.2009 a stanovisko ÚOHS ze dne 12.11.2009
21/434 Zahájení jednání statutárních orgánů SVHS o uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních
prací – část III s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 2. v pořadí, tj Sdružení
Olše 2009 - ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., EUROVIA CZ, a.s., Starobělská 3040/56, 704 16
Ostrava – Zábřeh, IČ 25378147
21/435 Výzvu, kterou provede společnost Unitender, s.r.o. - vyzvat 2. v pořadí na dodavatelé stavebních prací
na stavbu „Revitalizace povodí Olše část III“ k uzavření smlouvy o dílo a dokončit výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací – část III.“

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
21/436 Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
21/437 Ověřovatelé zápisu: p. Rostislava Kolesu, p. Vladislava Lipuse
21/438 Návrhovou komisi ve složení: p.Ing. Ilona Klusová, p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Mgr. Marcela Sikorová
21/439 Úpravu rozpočtu č. 5 Obce Návsí k 01.11. 2009
21/440 Nabídku uchazeče na stavbu „Revitalizace povodí Olše – část III“, s uchazečem, jehož nabídka byla
vyhodnocená jako 2 v pořadí, Sdružení Olše 2009 - ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., EUROVIA CZ,
a.s., Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava – Zábřeh, IČ 25378147

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e :
21/441 Paní starostku k podpisu Smlouvy o dílo s uchazečem Sdružení Olše 2009 - ODS - Dopravní
stavby Ostrava, a.s., EUROVIA CZ, a.s., Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava – Zábřeh, IČ 25378147

Zastupitelstvo obce Návsí

r o z h o d l o:

xxx
Zastupitelstvo obce Návsí

jmenovalo:

xxx
Zastupitelstvo obce Návsí

zamítlo:

xxx
Zastupitelstvo obce Návsí n e s ch v á l i l o :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 09. 09. 2009 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 :
20/404 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
20/405 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
20/406 Informace o průběhu realizace projektu „Revitalizace povodí Olše“
20/407 Žádost občanů o opravu mostu přes řeku Olši v lokalitě Návsí – U Taciny
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
20/408 Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
20/409 Ověřovatelé zápisu: p. Josefa Kokeše, p. Mgr. Vladimíra Šnajdra
20/410 Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Olgu Nádvorníkovou, p. Ing. Jana Rusze, p. Mgr. Bogdana Hajduka
20/411 Úpravu rozpočtu č. 4 obce Návsí k 01.09. 2009
20/412 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přistoupení k závazku ze dne 07. 07. 2008 včetně přílohy č. 3, uzavřenou
mezi Obci Návsí a Slezským vodohospodářským svazkem se sídlem Družstevní čp. 294, Třinec
a pověřuje starostku obce jejím podpisem
20/413 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 1316/1 a 1321/1 k.ú. Návsí
20/414 Prodej obecního pozemku p.č. 1226/2 k.ú. Návsí, kupní cena 100,- Kč/1m2, p. Katarině Sikorové,
bytem Návsí čp. 79, veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel
20/415 Darovací smlouvu s manžely Czudkovými, bytem Návsí čp. 10, přijetí daru pozemku p.č. 567 k.ú. Návsí
a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
20/416 Darovací smlouvu s p. Annou Cieslarovou, bytem Návsí čp. 550, přijetí daru pozemku p.č. 188/2 k.ú.
Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
20/417 Kupní smlouvu, odkoupení pozemku p.č. 4356 k.ú. Návsí za cenu 50,- Kč/1m2,a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
20/418 Kupní smlouvu, odkoupení pozemku p.č. 2573/29 k.ú. Návsí za cenu 70,- Kč/1m2a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
20/419 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Základní škola a mateřská škola s polským
jazykem vyučovacím Návsí
20/420 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Masarykova základní škola
20/421 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Mateřská škola Kaštánek Návsí
20/422 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci Návsí – vodovod Zopolí
20/423 Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ČR na investiční akci „Návsí – vodovod Zopolí“
20/424 Způsob provozování budoucí vodohospodářské infrastruktury vybudované v rámci projektu
„Revitalizace povodí Olše“
20/425 Rámcovou smlouvu o uzavírání obchodů s investičními nástroji I s Volksbank CZ, a.s. Praha 4
20/426 Smlouvy o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení obce Návsí dle přílohy
Zastupitelstvo obce Návsí

r o z h o d l o:

xxx
Zastupitelstvo obce Návsí

jmenovalo:

xxx
Zastupitelstvo obce Návsí
xxx

zamítlo:

Zastupitelstvo obce Návsí n e s ch v á l i l o :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Olga Nádvorníková
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 23. 07. 2009 v 14 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
19/393 Způsob provozování budoucí vodohospodářské infrastruktury vybudované v rámci projektu „Revitalizace
povodí Olše“prostřednictvím přílohy č. 3

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
19/394 Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
19/395 Ověřovatelé zápisu: p. Josefa Kokeše, p. Ing. Olgu Nádvorníkovou
19/396 Návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich Jurzykowski p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Rostislav Kolesa
19/397 Úpravu rozpočtu č. 3 obce Návsí k 01.07.2009
19/398 Pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení na „Poskytnutí finančních služeb na zajištění financování projektu Revitalizace povodí
Olše pro obec Návsí" v rámci projektu „Revitalizace povodí Olše“ takto:
1. Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle
2. Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha1

IČ 25083325
IČ 45317054

19/399 Finální verzi „Finančního modelu“ financování projektu „Revitalizace povodí Olše“, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 4
19/400 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální Rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
se sídlem Hrabákova 1/1861, 702 Ostrava – Moravská Ostarva, IČ 75082616 a obci Návsí na projekt
„ Místní hospodářství obce Návsí „ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5

Zastupitelstvo obce Návsí

r o z h o d l o:

19/401 O uzavření úvěrové smlouvy – investiční úvěr KA 0904447 mezi obci Návsí a Volksbank CZ, a.s.,
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ 25083325, po splnění podmínky výběru banky vzešlé
z veřejné zakázky na „Poskytnutí finančních služeb na zajištění financování projektu Revitalizace povodí Olše
pro obec Návsí“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6
19/402 O uzavření smlouvy o dílo č. na stavbu „Revitalizace povodí Olše, část III“ mezi obci Návsí a dodavatelem
stavebních prací společností D.I.S.,spol sr.o. Se sídlem Křižíková 2960/72, 612 00 Brno, IČ 46975616
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7
19/403 O uzavření smlouvy o dílo č. na stavbu „Vodovod - Harcov“ mezi obci Návsí a dodavatelem stavebních
prací společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava,
Marianské hor, IČ 64608042 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8

Zastupitelstvo obce Návsí

jmenovalo:

xxx

Zastupitelstvo obce Návsí

zamítlo:

xxx

Zastupitelstvo obce Návsí n e s ch v á l i l o :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 25. 06. 2009 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 :
18/360 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
18/361 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
18/362 Informace z monitorovacího výboru Fondu soudržnosti k projektu „Revitalizace povodí Olše“
18/363 Skutečnost, že s ohledem na finanční limity zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, se v případě veřejné zakázky „ Poskytnutí finančních služeb na zajištění financování projektu
Revitalizace povodí Olše pro obec Návsí do výše 11. mil. Kč“, jedná se o zakázku podlimitní
18/364 Možnosti řešení provozování nově vybudované VH infrastruktury projektu „Revitalizace povodí Olše“

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
18/365 Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
18/366 Ověřovatelé zápisu: p. Josefa Kokeše, p. Ing. Jana Rusze
18/367 Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Vladislav Lipus, p. Ing. Ilona Klusová
18/368 Úpravu rozpočtu č. 2 obce Návsí k 01.06. 2009
18/369 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1226/2 k.ú. Návsí
18/370 Zveřejnění záměru odkoupení pozemku p.č. 2573/29 k.ú. Návsí
18/371 Prodej obecního pozemku p. č. 1674/2 k.ú. Návsí, manž.Křapovým bytem Návsí, čp. 140, kupní
cena 100,- Kč/1m2,veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel
18/372 Prodej obecních pozemků p. č. 867/1 a 867/2 k.ú. Návsí, p. Sikorové Lidii, bytem Návsí 203, kupní cena
pozemku p.č. 867/1 k.ú. Návsí 60,- Kč/1m2, kupní cena pozemku p. č. 867/2 k.ú. Návsí 100,- Kč/1m2, veškeré
náklady s převodem hradí nabyvatel
18/373 Prodej obecního pozemku p. č. 882 k.ú. Návsí, manželům Baarovým, bytem Návsí 576, kupní cena 60,- Kč/1m2,
veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel
18/374 Prodej obecního pozemku p. č.869 k.ú. Návsí, manželům Rusnokovým, bytem Návsí 590, kupní
cena 60,- Kč/1m2, veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel
18/375 Kupní cenu obecního pozemku p.č. 3008/4 k.ú. Návsí, ve výši 60,- Kč/1m2
18/376 Dodatek č. 3 Stanov Slezského vodohospodářského svazku
18/377 Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavbu „Revitalizace povodí Olše, část III“ společnosti D.I.S.,
spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno, IČ: 46975616, jejíž nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
18/378 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2008, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářsky svazek se sídlem v Jablunkově za rok 2008
18/379 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2008, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2008
18/380 Finanční model projektu „Revitalizace povodí Olše“- výše úvěru pro obec Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí

r o z h o d l o:

18/ 381 O zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů,
k veřejné zakázce na služby s názvem „ Poskytnutí finančních služeb na zajištění finančního projektu
Revitalizace povodí Olše pro obec Návsí“, s tím, že základním kritériem hodnocení nabídek pro zadání veřejné
zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky s následujícími dílčími kritérii a váhami:
1, hodnota odchylky od 12 M PRIBOR
2, výše závazkové odměny v %
3, poplatky
4, cena předmětu veřejné zakázky

váha 45 %
váha 35 %
váha 15 %
váha 5 %

18/ 382 O zaslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro realizaci veřejné zakázky „ Poskytnutí f
finančních služeb na zjištění financování projektu Revitalizace povodí Olše pro obce Návsí“ , těmto subjektům:
1. Československá obchodní banka, a.s.
2. Komerční banka, a.s.
3. Raiffeisenbank, a.s.
4. Česká spořitelna, a.s.
5. Volksbank CZ, a.s.

Zastupitelstvo obce Návsí

jmenovalo:

18/383 Komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „ Poskytnutí
finančních služeb na zajištění financování projektu Revitalizace povodí Olše pro obce Návsí“ dle ust. § 74
ve spojení s ust. § 59 odst. 3 a § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ve složení:
Hodnotící komise:

Náhradníci:

Ing. Ilona Klusová
Ing. Olga Nádvorníková
Božena Bojková

Ing. Marcela Rusnoková
Jindřich Jurzykowski
Vladislav Szkandera

Zastupitelstvo obce Návsí

zamítlo:

18/384 Směnu obecního pozemku p.č. 3008/4 k.ú. Návsí za pozemek p.č. 3317/2 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí n e s ch v á l i l o :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
18/385 Zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1226/2 k.ú. Návsí

Zodp. Pavlína Turoňová

T: ihned

18/386 Zveřejnit záměr odkoupení obecního pozemku p.č. 2573/29 k.ú. Návsí

Zodp. Pavlína Turoňová

T: ihned

18/387 Vypracovat kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 1674/2 k.ú. Návsí a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová
18/388 Vypracovat kupní smlouvu na prodej obecních pozemků p.č. 867/1, p.č. 867/2 k.ú.Návsí a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

18/389 Vypracovat kupní smlouvu na prodej obecních pozemků p. č. 882 a p.č. 869 k.ú. Návsí a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

18/390 Projednat návrh kupní ceny související s prodejem obecního pozemku p.č. 3008/4 k.ú. Návsí s p. Žofii Vítovou
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

18/391 Zveřejnit text výzvy k podání nabídky a splnění kvalifikace podle § 38 odst. 2 ZVZ na úřední desce a
na webových stránkách obce Návsí
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

18/392 Činit další úkony v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp. p. Starostka

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 15. 04. 2009 v 16 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
17/347 Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
17/348 Ověřovatelé zápisu: p. Rostislava Kolesu, p. Jindřicha Jurzykowského
17/349 Návrhovou komisi ve složení: p. Stanislav Lisztwan, p. Ing. Jan Rusz, p. MUDr. Halina Dordová
17/350 Kupní smlouvu - prodej pozemků p.č. 3309/1, 3310/2, 3312/1, 3313, 3310/4 k.ú. Návsí
17/351 Revokace usnesení bodu č. 16/336 Kupní cena obecních pozemků p.č. 3309/1, 3310/2, 3312/1, 3313 k.ú. Návsí
za cenu 200,-- Kč/1 m2
17/352 Podání žádosti o dlouhodobý úvěr do maximální výše 17. mil. Kč u Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943, na realizaci projektu „ Revitalizace povodí Olše“
17/353 Přijetí dlouhodobého úvěru do maximální výše 17. mil Kč z Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. se
sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943, na realizaci projektu „ Revitalizace povodí Olše“
17/354 Uzavření smlouvy o úvěru mezi Obci Návsí a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., se sídlem
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943, dle bodu 17/352
17/355 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD 3/884/08/LCD
Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e:
17/356 Starostku obce Návsí PaedDr. Lenku Husarovou a finanční manažérku dobrovolného svazku obcí Slezský
vodohospodářský svazek, Ing. Jarmilu Šagátovou, k jednání ve všech záležitostech souvisejících s poskytnutím
úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,
IČ 44848943, na realizaci projektu „ Revitalizace povodí Olše“, zejména k podání žádosti včetně sjednání
smluvních podmínek
17/357 Starostku obec Návsí PaedDr. Lenku Husarovou podpisem smluvních dokumentů týkajících se výše
uvedeného úvěru včetně smlouvy o úvěru
17/358 Starostku k podpisu Kupní smlouvu - prodej pozemků p.č. 3309/1, 3310/2, 3312/1, 3313, 3310/4 k.ú. Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí

zamítlo:

xxx
Zastupitelstvo obce Návsí n e s ch v á l i l o :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
17/359 Vypracovat dopis firmě CEMEX ve věci čištění komunikace k betonárce v lokalitě Návsí Bělá
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Stanislav Lisztwan
předseda návrhové komise

Zodp. starostka

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 25. 03. 2009 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 :
16/315 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
16/316 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
16/317 Výroční zprávu za rok 2008 příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí
16/318 Výroční zprávu za rok 2008 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským
jazykem vyučovacím Návsí
16/319 Přehled hospodaření za rok 2008 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
16/320 Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
16/321 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana, p. MUDr. Halinu Dordovou
16/322 Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Jarmila Kantorová, p. Ing. Ilona Klusová
16/323 Úpravy rozpočtu č. 1 obce Návsí k 01.03. 2009
16/324 Vyslovení souhlasu s hospodařením obce Návsí za rok 2008 bez výhrad
16/325 Stanovení nulového hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace Masarykova základní škola
Návsí, Mateřská škola Kaštánek Návsí a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím Návsí
16/326 Smlouvy o poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí
na rok 2009 dle přílohy
16/327 Smlouvy o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení obce Návsí dle přílohy
16/328 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí dle přílohy
16/329 Smlouvu o dílo na stavbu „Návsí – vodovod Zopolí“s firmou Vodostav Ostrava spol. s r.o.
16/330 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přistoupení k závazku ze dne 07.07. 2008, včetně přílohy č. 2 se Slezským
vodohospodářským svazkem, Třinec
16/331 Darovací smlouvu s p. Babincovou Emilií, bytem Návsí čp. 459 – přijetí daru spoluvlastnických podílů
pozemků p.č. 1274, 1366, 1375, 5012/3, 5086/1 k.ú Návsí pod místními komunikacemi č. 54 C a 2 B
16/332 Darovací smlouvu s p. Tacinou Romanem, bytem Košařiska čp. 12 – přijetí daru spoluvlastnického
podílu pozemku p.č. 5144 k.ú Návsí pod místní komunikaci č. 18 C
16/333 Kupní smlouvu s p. Vinczeovou Monikou, bytem Návsí čp. 292 – prodej části obecního pozemku
p.č. 665/1 k.ú. Návsí
16/334 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1674/2 k.ú. Návsí
16/335 Prodej části obecního pozemku p.č. 30/1 k.ú. Návsí, manž. Kuźmovým, bytem Návsí čp. 840, kupní
cena 100,-- Kč/1m2 , veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
16/336 Kupní cenu obecních pozemků p.č. 3309/1, 3310/2, 3312/1, 3313 k.ú. Návsí za cenu 200,-- Kč/1 m2
16/337 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p.č. 867/1, 867/2, 882, 869 k.ú. Návsí
16/338 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 3310/4 k.ú. Návsí
16/339 Dofinancování provozních nákladů Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka
ve výši 10 000,- Kč
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
16/340 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2008 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Návsí za rok 2008
16/341 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 příspěvkových organizací zřízených obci Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí n e s ch v á l i l o :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
16/342 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1674/2 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

16/343 Vypracovat kupní smlouvu na prodej obecních pozemků p.č. 3309/1, 3310/2, 3312/1, 3313 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

16/344 Vypracovat kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku p.č. 30/1 k.ú. Návsí a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

16/345 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 867/1, 867/2, 882, 869 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

16/346 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 3310/4 k.ú. Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp. Pavlína Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 04. 02. 2009 v 16 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
15/307 Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
15/308 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana, p. Josefa Kokeše
15/309 Návrhovou komisi ve složení: p. MUDr. Halina Dordová, p. Ing. Jan Rusz,
p. Ing. Olga Nádvorníková
15/310 Dodatek č.2 Slezského vodohospodařského svazku, který představuje úplné znění Stanov
Slezského vodohospodařského svazku se zapracovanými změnami, v souladu s Usnesením 50.
jednání shromáždění starostů Slezského vodohospodařského svazku dne 23. 1. 2009
15/311 Věcný obsah „Zvláštní smlouvy“ k realizaci projektu „Revitalizace povodí Olše – I. Etapa“
Slezského vodohospodářského svazku mezi obcemi:Český Těšín, Třinec, Těrlicko, Bystřice,
Vendryně, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Návsí jako členy SVHS na jedné straně a Slezským
vodohospodařským svazkem na straně druhé s tím,že platnosti nabude po:
a) nabytí účinnosti Dodatku č.2 ke Stanovám SVHS
b) předložením zastupitelstvu obce příloh č. 1 až 3 ke „Zvláštní smlouvě“
15/312 Předložený „Finanční model“ financování projektu „ Revitalizace povodí Olše -I.etapa“, přičemž
finální verze „Finančního modelu“ bude předložena zastupitelstvu obce po dokončení výběrového
řízení na zhotovitele stavby jako příloha č.1 ke „Zvláštní smlouvě“, s náklady uvedenými ve vítězné
nabídce zhotovitele stavby,úvěrovým rámcem a vlastními zdroji financování podílu obce na projektu

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e :
15/313 Starostku obce PaedDr. Lenku Husarovou, v její nepřítomností vedoucího stavebního úřadu Ing.
Bronislava Brzuchańského k účasti na jednáních sněmu Slezského vodohospodařského svazku po
nabytí účinností Dodatku č.2 ke stanovám Slezského vodohospodařského svazku

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí n e s ch v á l i l o :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
15/314 Radě obce postupovat při realizaci projektu „Revitalizace povodí Olše- I.etapa“ v souladu
s „Finančním modelem“ dle bodu 15/312 tohoto usnesení.

T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Olga Nádvorníková
předseda návrhové komise

Zodp. p.starostka

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

