USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 06.12. 2007 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 :
7/152 kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
7/153 zprávu o činnosti Rady obce Návsí
7/154 zrealizované akce a opravy v roce 2007
7/155 zpráva o činnosti Slezského vodohospodářského svazku
7/156 rozpočet Slezského vodohospodářského svazku na rok 2008

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v a l i l o :
7/157 program 7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí s doplněním
7/158 ověřovatelé zápisu: p. Stanislav Lisztwan, p. Josef Kokeš
7/159 návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Ing. Ilona Klusová, p. Vladislav Lipus
7/160 úpravu rozpočtu č. 4 obce Návsí k 1.12. 2007
7/161 rozpočet obce Návsí na rok 2008
7/162 prodej obecního pozemku p.č. 1466/2 k.ú. Návsí p. Karlu Sikorovi bytem Návsí 838, kupní
cena 30,- Kč/1m2, veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
7/163 odkoupení pozemků parc.č.3008/4, 3309/1, 3307/9, 3310/2, 3310/4, 3312/1, 3313, 3316/4, 3316/15 k.ú. Návsí za kupní
cenu všech pozemků 450 000,- Kč, veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
7/164 přijetí daru pozemku p.č. 3737/4 k.ú. Návsí pod místní komunikaci, veškeré náklady spojené s převodem hradí
nabyvatel
7/165 přijetí daru pozemku p.č. 4423 k.ú. Návsí pod místní komunikaci, veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
7/166 prodej budovy čp.142 a pozemků p.č. 117, 118 k.ú. Návsí, veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
7/167 prodej budovy čp. 600 a pozemku p.č. 2340 k.ú. Návsí, veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
7/168 smlouvu o postoupení pohledávky
7/169 dodatek č. 1 ke stanovám Slezského vodohospodářského svazku
7/170 dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek
7/171 návrh akcí na rok 2008
7/172 smlouvu o dílo na stavbu „ Návsí – vodovod Pod Výtopnou“, fa. VODOSTAV OSTRAVA spol. s r.o.
7/173 žádost obce o bezúplatný převod zemědělských pozemků p.č. 3243, 3244, 925, 929/1, 929/2 k.ú. Návsí podle
ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

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

Zastupitelstvo obce Návsí
xxx

zamítlo:

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :

7/174 vypracovat kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1466/2 k.ú. Návsí, pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

7/175 vypracovat kupní smlouvy na odkup pozemků p.č.3008/4, 3309/1, 3307/9, 3310/2, 3310/4, 3312/1, 3313,
3316/4, 3316/15 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

7/176 vypracovat darovací smlouvu – pozemek p.č. 3737/4 pod místní komunikaci Kempy a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned
7/177

vypracovat darovací smlouvu – pozemek parc. č. 4423 pod místní komunikaci parc. č. 4423 a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

7/178

Zodp. Pavlína Turoňová

projednat s firmou Zowada prodej budovy čp. 142 a pozemků p.č. 117, 118 k.ú. Návsí dle navržených variant
T: příští ZO

7/179

Zodp. Pavlína Turoňová

Zodp. starostka

vypracovat kupní smlouvu na prodej budovy čp. 600 a pozemku p.č. 2340 k.ú. Návsí dle navržených variant
T: příští ZO

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp. Pavlína Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 21.09. 2007 v 13 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
6/129 kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
6/130 zprávu o činnosti Rady obce Návsí
6/131 protokol č. PVK/2007/1/Návsí o výsledku průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2007
u Masarykovy základní školy Návsí, příspěvková organizace
6/132 protokol č. PVK/2007/2/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2006 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2007 u Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
6/133 protokol č. PVK/2007/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2006 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2007 u Mateřské školy Kaštánek Návsí, příspěvková organizace
6/134 dopis pana Kowalczyka
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v a l i l o :
6/135 program 6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí s doplněním
6/136 ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Bogdan Hajduk, p. Ing. Jan Rusz
6/137 návrhovou komisi ve složení: Ing. Ilona Klusová, p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Jarmila Kantorová
6/138 úpravu rozpočtu č. 3 k 1.9. 2007
6/139 přijetí daru – pozemku parc. č. 2446/1 k.ú. Návsí pod místní komunikaci č. 48 C, náklady spojené
s převodem hradí obec, jako obdarovaná
6/140 prodej obecního pozemku parc. č. 2573/37 k.ú. Návsí, kupní cena 70,-- Kč/1m2, veškeré náklady spojené s převodem
hradí nabyvatel
6/141 zveřejnění záměru odkoupení pozemků p.č. 3008/4, 3309, 3310/2, 3312, 3316/4, 3316/15 k.ú. Návsí
6/142 zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 1466/2 k.ú. Návsí
6/143 zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2340 k.ú. Návsí a obecního domu čp. 600
Návsí (Kulturní dům Jasení)
6/144 smlouvy o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení obce Návsí dle přílohy

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

Zastupitelstvo obce Návsí

zamítlo:

6/145 směnu části obecního pozemku parc. č. 690/1 k.ú. Návsí za pozemek parc. č. 4423 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
6/146 vypracovat darovací smlouvu – pozemek pod místní komunikaci č.48 C a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

6/147 vypracovat kupní smlouvu – pozemek p.č. 2573/37k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

6/148 zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1466/2 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

6/149 zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 2340 k.ú. Návsí a obecního domu čp. 600 Návsí
(Kulturní dům Jasení)
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

6/150 uveřejnit oznámení záměru prodeje obecního domu čp. 600 Návsí (Kulturní dům Jasení)
v Horizontu a v Hutníku
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

6/151 zveřejnit záměr odkoupení pozemků p.č. 3008/4, 3309, 3310/2, 3312, 3316/4, 3316/15 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

USNESENÍ
5 . zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 14.06. 2007 v 15 : 30 hodin v klubovně hřiště U Pily

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
5/94 kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
5/95 zprávu o činnosti Rady obce Návsí
5/96 protokol číslo 1/2006/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za II. pololetí 2006 u Masarykovy základní
školy Návsí, příspěvková organizace
5/97 výroční zprávu a dodatek k výroční zprávě za rok 2006 příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím Návsí
5/98 výroční zprávu za rok 2006 Masarykovy ZŠ Návsí, příspěvková organizace
5/99 výroční zprávu za rok 2006 Mateřské školy Kaštánek Návsí, příspěvková organizace
5/100 závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2006
5/101 zprávu o hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2006
5/102 označení dvojjazyčného názvu železniční stanice „Návsí |Nawsie“
5/103 informaci o akci „Návsí na vsi – Náwsie na wsi“
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v a l i l o :
5/104 program 5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí s doplněním
5/105 ověřovatelé zápisu: p. Josef Kokeš, p. Ing. Jan Rusz
5/106 návrhovou komisi ve složení: p. Vladislav Lipus, p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Jarmila Kantorová
5/107 označení železniční stanice „Návsí“
5/108 darovací smlouvu s p. Alenou Cieslarovou a p. Annou Zwillingovou
5/109 souhlasné prohlášení s Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
5/110 úpravu rozpočtu č. 2 k 1.6. 2007
5/111 přijetí daru – pozemků parc. č. 3352/10, 3356, 3357/1, 3357/3, 3357/4, 3404 pod místní komunikaci č. 18C,
náklady spojené s převodem hradí obec, jako obdarovaná
5/112 přijetí daru pozemků parc. č. 2035/1, 2035/3, 2446/2, 2446/4, 2447 a spoluvlastnických podílů pozemku
parc. č. 2446/3, 2446/5 pod místní komunikaci č. 48 C, náklady spojené s převodem hradí obec jako obdarovaná
5/113 přijetí daru pozemků parc. č. 2027/4, 2027/8 , 2027/11, 2027/6 a spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 5144,
2232, 2027/9, 2027/10, 2027/3, 2035/2, 2027/1, 2027/7 pod místní komunikací č. 18B, náklady s převodem hradí
obdarovaná
5/114 přijetí daru pozemků parc. č. 4388, 4422 a spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 4387 pod místní komunikaci
č. 6C, náklady spojené s převodem hradí obec jako obdarovaná
5/115 zveřejnění záměru směny části obecního pozemku parc. č. 690/1 za pozemek parc. č. 4423 k.ú. Návsí
5/116 směnu části obecních pozemků parc. č. 3234/10 /nově zaměřený pozemek dle geometrického plánu p.č. 3234/20/ a
části pozemku parc. č. 3247 /nově zaměřený pozemek dle geometrického plánu p.č. 3247/4 a 3247/5/ za pozemek
parc. č. 3710 k.ú. Návsí
5/117 prodej části obecního pozemku parc. č. 665/1 k.ú. Návsí p. Kantorovi Miroslavovi, Návsí čp. 82, kupní
cena 100 Kč/1m2, veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
5/118 prodej části obecního pozemku parc. č. 665/1 k.ú. Návsí p. Vinczeové Monice, Návsí 292, kupní cena 100 Kč/1m2,
veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
5/119 smlouvu o budoucí smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce a o určení vzájemných práv a
povinností při výstavbě prodloužené části podchodu v žst. Jablunkov – Návsí
Zastupitelstvo obce p r o j e d n á l o :
5/120 závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2006 spolu se zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek se sídlem v Třinci za rok 2006,
s vyjádřením souhlasu bez výhrad
5/121 zprávu o hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2006 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2006, s vyjádřením souhlasu bez výhrad
Zastupitelstvo obce Návsí
xxx

zamítlo:

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
5/122 vypracovat darovací smlouvu – pozemky pod místní komunikaci č. 18C a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

5/ 123 vypracovat darovací smlouvu – pozemky pod místní komunikaci č. 48C a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

5/124 vypracovat darovací smlouvu – pozemky pod místní komunikaci č.6C a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

5/125 zveřejnit záměr směny části obecního pozemku parc. č. 690/1 za pozemek parc. č. 4423 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

5/126 vypracovat darovací smlouvu – pozemky pod místní komunikací č. 18B a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

5/127 vypracovat směnnou smlouvu a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

5/128 vypracovat kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parc. č. 665/1 k.ú.a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce
Jarmila Kantorová
předseda návrhové komise

Zodp. Pavlína Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 19.04. 2007 v 15,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
4/75 kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
4/76 zprávu o činnosti Rady obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v a l i l o :
4/77
4/78
4/79
4/80
4/81
4/82
4/83
4/84
4/85
4/86
4/87

program 4. zasedání Zastupitelstva obce Návsí s doplněním
ověřovatelé zápisu: p. Stanislav Lisztwan, p. Vladislav Szkandera
návrhovou komisi ve složení: p. Vladislav Lipus, p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Jindřich Jurzykowski
směnu obecního pozemku p.č. 1474/32 za pozemek p.č. 1464/8 a za vlastnický podíl ½ pozemků p.č.
1464/2 a p.č. 1464/10 k.ú. Návsí
směnu části obecního pozemku p.č. 3744 k.ú. Návsí za části pozemků p.č. 3753/19 a p.č. 3739/1 k.ú. Návsí
prodej části obecního pozemku p.č. 167 k.ú. Návsí Matici Slezské Návsí, cena 100,-- Kč/1m2 , náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel
přijetí daru – pozemků parc. č. 1464/1, 1464/9 k.ú. Návsí a spoluvlastnických podílů ¼ pozemků
parc. č. 1464/2 a 1464/10 k.ú. Návsí pod místní komunikaci č. 45 C, náklady spojené s převodem
hradí obec, jako obdarovaná
přijetí daru – podílů – pozemku parc. č. 1274, 1366 a 1375 k.ú. Návsí pod místní komunikaci č. 54 C, náklady s
převodem hradí obec, jako obdarována
stanovení nulového hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace Masaryková základní škola Návsí,
Mateřská škola Kaštánek Návsí a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí
poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2007 dle přílohy
kritéria pro přidělování grantů z rozpočtu obce Návsí : maximálně 4 projekty v daném roce, příspěvek obce
maximálně 70 % z celkových nákladů akce, publikování nebo prezentace akce v regionálním tisku, přínos akce
pro obec

Zastupitelstvo obce Návsí

projednalo :

xxx
Zastupitelstvo obce Návsí

zamítlo:

xxx

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :

4/88 vypracovat směnnou smlouvu / část obecního pozemku parc. č. 3774 za části pozemků p. č. 3753/19 a

p.č. 3739/1 k.ú.Návsí / a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

4/89 vypracovat směnnou smlouvu /obecní pozemek parc. č. 1474/32 za pozemek parc. č. 1464/8
k.ú.Návsí a za spoluvlastnický podíl ½ pozemků parc. č. 1464/2 a p.č.1464/10 k.ú. Návsí / a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

4/90 vypracovat kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku parc. č. 167 k.ú. Návsí a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

4/91 vypracovat darovací smlouvu - pozemky pod místní komunikaci č. 45 C a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

4/92 vypracovat darovací smlouvu – pozemky pod místní komunikaci č. 54 C a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

4/93 vypracovat smlouvy o poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit
z rozpočtu obce Návsí na rok 2007 a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Lipus
předseda návrhové komise

Zodp. Gabriela Lipusová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 15.03. 2007 v 15,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
3/42 kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
3/43 zprávu o činnosti Rady obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v a l i l o :
3/44
3/45
3/46
3/47
3/48
3/49
3/50
3/51
3/52
3/53
3/54
3/55
3/56
3/57
3/58
3/59
3/60
3/61
3/62
3/63

program 3. zasedání Zastupitelstva obce Návsí s doplněním
ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Jarmila Kantorová
návrhovou komisi ve složení: p. Stanislav Lisztwan, p. Mgr. Ladislav Šnajdr, p. Ing. Olga Nádvorníková
závěrečný účet Obce Návsí za rok 2006 spolu se zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Návsí za
rok 2006, s vyjádřením bez výhrad
úpravy rozpočtu č. 1 Obce Návsí k 1.3.2007
zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p.č. 3744 k.ú. Návsí za části pozemků p.č.3753/19 a
p.č.3739/1 k.ú. Návsí
směnu části obecního pozemku p.č.3744 k.ú. Návsí za části pozemků p.č.3739/4 a p.č.3753/22 k.ú. Návsí
prodej ½ spoluvlastnického podílu pozemku p.č.4283/53 k.ú.Návsí fě JEWA export – import s.r.o. Dobrá,
prodejní cena 192 653,- Kč
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č.167 k.ú. Návsí
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č.665/1 k.ú. Návsí
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.1474/32 k.ú. Návsí
zveřejnění záměru směny pozemku p.č.1474/32 k.ú. Návsí za pozemek p.č.1464/8 k.ú. Návsí a za
spoluvlastnický podíl ½ pozemků p.č.1464/2 a p.č.1464/10 k.ú. Návsí
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „ vodovodní přípojka k rodinnému
domku čp. 164“
dodatek č.7 k úvěrové smlouvě s Volksbank CZ, a.s. Praha
odměny neuvolněným členům ZO Návsí dle přílohy
smlouvy o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení obce Návsí dle přílohy
příspěvek 100 000,- Kč na kulturní akci „Návsí na vsi“
plán rozvoje obce Návsí pro období 2007-2010
50% finanční spoluúčast pro členy zastupitelstva obce Návsí na zájezd do Rakouska – Slovinska – Itálie
usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí

projednalo :

3/64 poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2007

Zastupitelstvo obce Návsí

zamítlo:

xxx
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :

3/65 zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p.č. 3744 k.ú. Návsí za části pozemků p.č. 3753/19 a
p.č. 3739/1 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

3/66 vypracovat směnnou smlouvu / části obecního pozemku p.č. 3744 k.ú. Návsí za části pozemků
p.č. 3739/4 a p.č. 3753/22 k.ú. Návsí / a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

3/67 zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 167 k.ú. Návsí na
úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

3/68 zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 665/1 k.ú. Návsí na
úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

3/69 zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1474/32 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

3/70 zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1474/32 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

3/71 vypracovat kupní smlouvu na prodej ½ spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 4283/53 k.ú.
Návsí a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. Pavlína Turoňová

3/72 vypracovat smlouvy o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení obce Návsí a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. Gabriela Lipusová

3/73 připravit reklamní plochy na hřišti U Pily včetně návrhů jejich využití
T: ihned

Zodp. Rada obce Návsí

3/74 znovu projednat možností udělení grantů na rok 2007
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce
Ing. Olga Nádvorníková
předseda návrhové komise

Zodp. Grantová komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

