USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 09. 12. 2015 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 :
8/131 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
8/132 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
8/133 Zprávu Finančního výboru
8/134 Zrealizované akce v roce 2015
8/135 Protokol č.PVK/2015/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2014 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2015 u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Návsí,
příspěvková organizace
8/136 Protokol č.PVK/2015/1/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2014 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2015 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
8/137 Protokol č.VSK/2015/2/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2014 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2015 u příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí,
příspěvková organizace

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
8/138 Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
8/139 Ověřovatelé zápisu: p. Roberta Karcha, p. Mariana Waszuta
8/140 Návrhovou komisí ve složení: p. Bc. Roman Kantor, p. MUDr. Halina Dordová, p. Anna Luberová
8/141 Rozpočtové opatření č. 7 rok 2015
8/142 Rozpočet na rok 2016
8/143 Návrh akcí na rok 2016
8/144 Stanovení nulového hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace: Masarykova základní škola Návsí,
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, Mateřská škola Kaštánek Návsí

8/145 Darovací smlouvu s manž. P. a L. S. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy
8/146 Přjetí darů – pozemků p. č. 1063/2 a p.č. 1063/3 k.ú. Návsí
8/147 Prodej pozemku p. č. 3234/10 k.ú. Návsí za kupní cenu 10 Kč/1m2 p. J. Š., náklady spojené s prodejem hradí
nabyvatel
8/148 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 5192/10 a p. č. 5192/16 k.ú. Návsí
8/149 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. FM/78/e/2015/Koc s Moravskoslezským krajem Ostrava a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy
8/150 Finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč Centru sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
8/151 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory se Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezská, Sbor dobrovolných hasičů Návsí
8/152 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s Fotoklubem Jablunkov
8/153 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory se Sportovním klubem Návsí
8/154 Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace Moravskoslezského kraje“

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e :

8/155 Radu obce Návsí k úpravě rozpočtu č. 8 k 31. 12. 2015 v plném rozsahu

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :

8/156 Vypracovat darovací smlouvu s majiteli pozemků p. č. 1063/2 a p. č. 1063/3 k.ú. Návsí a pověřuje
p. starostku obce k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

8/157 Vypracovat kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 3234/10 k.ú. a pověřuje p. starostku obce
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

8/158 Zveřejnit záměr prodeje obecních pozemků p. č. 5192/10 a p.č. 5192/16 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

8/159 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné fiannční pomoci Centru sociální pomoci Třinec a pověřuje
p. starostku obce k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Jiřina Hermannová

8/160 Vypracovat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory se Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezská, Sbor dobrovolných hasičů Návsí a pověřuje p. starostku obce k podpisu tohoto dodatku
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

8/161 Vypracovat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s Fotoklubem Jablunkov
a pověřuje p. starostku obce k podpisu tohoto dodatku
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

8/162 Vypracovat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory se Sportovním klubem Návsí
a pověřuje p. starostku obce k podpisu tohoto dodatku
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Bc. Roman Kantor

předseda návrhové komise

Zodp. p. Gabriela Lipus

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 12. 10. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
7/127 Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
7/128 Ověřovatelé zápisu: p. Marcelu Kubíkovou, p. Mgr. Vladimíra Šnajdra
7/129 Návrhovou komisí ve složení: p. Marcel Kokeš, p. Břetislav Kolesa, p. Stanislav Lisztwan
7/130 Dar spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 41/4 k.ú. Návsí pro stavbu chodníku na ul. Dlouhá

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Stanislav Lisztwan
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 09. 09. 2015 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 :
6/101 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
6/102 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
6/103 Zprávu Finančního výboru
6/104 Žádost majitelů rodinných domů v Návsí lokalita Dubí o zřízení vodovodního řádu napojením
na vodovodní řád Zopolí
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
6/105 Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
6/106 Ověřovatelé zápisu: MUDr. Halinu Dordovou, p. Marcelu Kubíkovou
6/107 Návrhovou komisí ve složení: p. Marcel Kokeš, p. Břetislav Kolesa, p. Mgr. Petr Majetný
6/108 Rozpočtové opatření č. 5 rok 2015
6/109 Prodej pozemku p. č. 1422 k.ú. Návsí za kupní cenu 40,- Kč/1m2 p. P., náklady spojené s prodejem hradí
nabyvatel
6/110 Přijetí daru – části pozemku p. č. 4358/97 k.ú. Návsí
6/111 Přijetí daru – pozemků p. č. 1062, p.č. 1061/1, p.č. 1061/4 k.ú. Návsí
6/112 Přijetí daru – spoluvlastnických podílů pozemku p. č. 3870 k.ú. Návsí
6/113 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 3234/10 k.ú. Návsí
6/114 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/6/i/2015/Ch s Moravskoslezským krajem
Ostrava a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
6/115 Vyhlášení urbanistické soutěže – pozemky bývalého areálu pily
6/116 Zprávu o vyhodnocení uplatňování Územního plánu Návsí za minulé období
6/117 Zřízení vodovodního řádu v lokalitě Návsí - Dubí a napojení na vodovodní řád Zopolí
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
6/118 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolného svazku obcí za rok 2014
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolného svazku obcí za rok 2014 a Zprávou revizní komise svazku za rok 2014
6/119 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t á :
6/120 Zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 3536/1 k.ú. Návsí za obecní pozemek
p.č. 3008/4 a části obecních pozemků p. č. 2961, 2984/1 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
6/121 Vypracovat kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p.č. 1422 k.ú. a pověřuje p. starostku obce
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

6/122 Vypracovat darovací smlouvu s p. L. L. a p. S. P. a pověřuje p. starostku obce k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

6/123 Vypracovat darovací smlouvy s majiteli pozemků p. č. 1062, p. č. 1061/1, p.č. 1061/4 k.ú. Návsí
a pověřuje p. starostku obce k podpisu těchto smluv
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

6/124 Projednat s majitelem odkoupení části pozemku p. č. 3536/1 k.ú. Návsí pod stávajícím
vodovodním rezervoárem a přístupové cesty
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

6/125 Vypracovat darovací smlouvu s majiteli spoluvlastnických podílů pozemku p. č. 3870 k.ú. Návsí
a pověřuje p. starostku obce k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

6/126 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 3234/10 k.ú. Návsí na úřední desce obecního
pozemku
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Marcel Kokeš
předseda návrhové komise

Zodp. p. Gabriela Lipus

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 10. 06. 2015 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 :
5/76 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
5/77 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
5/78 Zprávu Finančního výboru
5/79 Odměny neuvolněným členům ZO Návsí dle předloženého návrhu od 01. 07. 2015 v souladu
s nařízením vlády č. 52/215 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
5/80 Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
5/81 Ověřovatelé zápisu: p. Miroslava Martynka, p. Břetislava Kolesu
5/82 Návrhovou komisí ve složení: p. Marcela Kubíková, p. Bc. Roman Kantor, p. Marian Waszut
5/83 Rozpočtové opatření č. 4 rok 2015
5/84 Revokaci usnesení č. 4/54 a č. 4/55 ze dne 11.03.2015
5/85 Kupní smlouvu a zástavní smlouvu se společností FEP a.s. Návsí, odkup pozemků p. č. 93/2, 93/3, 93/6,
93/9, 93/13, 93/14 a části pozemku p. č. 93/1 (nově zaměřeného pozemku p. č. 93/18), včetně staveb
nacházejících se na pozemcích p. č. 93/2, 93/3, 93/6, 93/9, 93/13 a 93/14 k.ú. Návsí
5/86 Darovací smlouvu se společností FEP a.s. Návsí, přijetí daru pozemků p. č. 119/2, 119/3, 119/5, 1393/1,
p.č. 1393/3, 55, 156 k.ú. Návsí a pověřuje p. starostku obce k podpisu této smlouvy
5/87 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/20/d/2015 Koc
s Moravskoslezským krajem Ostrava a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
5/88 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 1422 k.ú. Návsí
5/89 Revokaci usnesení č. 24/432 ve věci Smlouvy kupní, o zřízení věcného předkupního práva a
o zřízení věcného břemene s Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů, základní organizace
Návsí – prodej části obecního pozemku p. č. 21/1 k.ú. Návsí
5/90 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/11/i/2015/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava
a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
5/91 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 70 000 Kč Českému svazu chovatelů poštovních holubů Základní
organizace ZO CHPH Návsí – 0240
5/92 Poskytnutí finančního příspěvku na provoz zařízení pro rok 2015 ve výši 5 000 Kč oblastnímu spolku
Českému červenému kříži Karviná
5/93 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč Řimskokatolické farnosti Jablunkov na opravu
interiéru farního kostela Božího Těla v Jablunkově

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

5/94 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Návsí za rok 2014, bez výhrad

5/95 Účetní závěrku obce Návsí sestavenou k 31.12. 2014

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

5/96 Rozpočet na rok 2015 a výhled na rok 2016 - 2018 Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolný svazek obcí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
5/97 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 1422 k.ú. Návsí.
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

5/98 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Českém svazem chovatelů poštovních
holubů Základní organizace ZO CHPH Návsí a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

5/99 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Českým červeným křížem Karviná
a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

5/100 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Řimskokatolickou farnosti Jablunkov
na opravu a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Marcela Kubíková
předseda návrhové komise

Zodp. p. Gabriela Lipus

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 10. 06. 2015 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 :
5/76 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
5/77 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
5/78 Zprávu Finančního výboru
5/79 Odměny neuvolněným členům ZO Návsí dle předloženého návrhu od 01. 07. 2015 v souladu
s nařízením vlády č. 52/215 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
5/80 Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
5/81 Ověřovatelé zápisu: p. Miroslava Martynka, p. Břetislava Kolesu
5/82 Návrhovou komisí ve složení: p. Marcela Kubíková, p. Bc. Roman Kantor, p. Marian Waszut
5/83 Rozpočtové opatření č. 4 rok 2015
5/84 Revokaci usnesení č. 4/54 a č. 4/55 ze dne 11.03.2015
5/85 Kupní smlouvu a zástavní smlouvu se společností FEP a.s. Návsí, odkup pozemků p. č. 93/2, 93/3, 93/6,
93/9, 93/13, 93/14 a části pozemku p. č. 93/1 (nově zaměřeného pozemku p. č. 93/18), včetně staveb
nacházejících se na pozemcích p. č. 93/2, 93/3, 93/6, 93/9, 93/13 a 93/14 k.ú. Návsí
5/86 Darovací smlouvu se společností FEP a.s. Návsí, přijetí daru pozemků p. č. 119/2, 119/3, 119/5, 1393/1,
p.č. 1393/3, 55, 156 k.ú. Návsí a pověřuje p. starostku obce k podpisu této smlouvy
5/87 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/20/d/2015 Koc
s Moravskoslezským krajem Ostrava a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
5/88 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 1422 k.ú. Návsí
5/89 Revokaci usnesení č. 24/432 ve věci Smlouvy kupní, o zřízení věcného předkupního práva a
o zřízení věcného břemene s Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů, základní organizace
Návsí – prodej části obecního pozemku p. č. 21/1 k.ú. Návsí
5/90 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/11/i/2015/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava
a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
5/91 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 70 000 Kč Českému svazu chovatelů poštovních holubů Základní
organizace ZO CHPH Návsí – 0240
5/92 Poskytnutí finančního příspěvku na provoz zařízení pro rok 2015 ve výši 5 000 Kč oblastnímu spolku
Českému červenému kříži Karviná
5/93 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč Řimskokatolické farnosti Jablunkov na opravu
interiéru farního kostela Božího Těla v Jablunkově

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

5/94 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Návsí za rok 2014, bez výhrad

5/95 Účetní závěrku obce Návsí sestavenou k 31.12. 2014

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

5/96 Rozpočet na rok 2015 a výhled na rok 2016 - 2018 Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolný svazek obcí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
5/97 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 1422 k.ú. Návsí.
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

5/98 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Českém svazem chovatelů poštovních
holubů Základní organizace ZO CHPH Návsí a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

5/99 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Českým červeným křížem Karviná
a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

5/100 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Řimskokatolickou farnosti Jablunkov
na opravu a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Marcela Kubíková
předseda návrhové komise

Zodp. p. Gabriela Lipus

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11. 03. 2015 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 :
4/47 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
4/48 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
4/49 Zprávu Finančního výboru
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
4/50 Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
4/51 Ověřovatelé zápisu: p. Annu Luberovou, p. Bc. Romana Kantora
4/52 Návrhovou komisí ve složení: p. Marcel Kokeš, p. Břetislav Kolesa, p. Stanislav Lisztwan
4/53 Rozpočtové opatření č. 2 – rok 2015
4/54 Kupní smlouvu a zástavní smlouvu s FEP a.s. Návsí, odkupu pozemků p.č. 93/1, 93/2,
93/13, 93/14, 93/3, 93/6, 93/9 k.ú. Návsí, a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
4/55 Darovací smlouvu s FEP a.s. Návsí, přijetí daru pozemků p. č. 119/2, 119/3, 119/5,
1393/1, 1393/3, 55, 156 k.ú. Návsí pod místními komunikacemi a pověřuje paní starostku
k podpisu této smlouvy
4/56 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3536/8 a 3544/7 k.ú. Návsí
s p. K. J., a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
4/57 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3536/6 k.ú. Návsí
s p. S. R., a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
4/58 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3536/5 k.ú. Návsí
s p. K. M.m a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
4/59 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3770 k.ú. Návsí
s m. S. E. a V., a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
4/60 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3544/1 k.ú. Návsí
s p. P, D., a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
4/61 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3536/1 k.ú. Návsí
s p. V. T.,a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
4/62 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3536/7 k.ú. Návsí
s p. B. J., C. A., K. Pa. a M. E., a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
4/63 Finanční dar ve výši 70 000 Kč Českého rybářského svazu MO Jablunkov
4/64 Přispění na provoz domova ve výši 20 000 Kč Konventu sester alžbětinek v Jablunkově
4/65 Obecně závaznou vyhlášku Obce Návsí č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Návsí
4/66 Poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí
na rok 2015 dle přílohy
Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e :
4/67 Zastupitele Obce Návsí pana Mariana Waszuta k zastupování Obce Návsí ve veškerých řízeních před
správními orgány, které souvisí s akci „Rekonstrukce a modernizace energetického hospodářství pila FEP
Návsí“, včetně zajištění provozování tohoto zařízení, přičemž pověřený zastupitel je v rozsahu tohoto
pověření oprávněn činit veškerá právní jednání, která by byla jinak oprávněna činit starostka Obce Návsí a
zastupovat obec navenek

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t á :
4/68 Žádost o odprodej obecního pozemku p. č. 1449/12 k.ú. Návsí p. K. S.
4/69 Prodej části obecního pozemku p. č. 2202 k.ú. Návsí p. M. K.
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
4/70 Vypracovat smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2015 dle usnesení č. 4/66
a pověřuje paní starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

4/71 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Českým rybářským svazem MO
Jablunkov a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

4/72 Vypracovat smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Konventem sester alžbětinek v Jablunkově
a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

4/73 Pozvat zástupce Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, ZO Návsí – 0240,
na další jednání Zastupitelstva obce Návsí, k projednání koupě pozemku a následné výstavbě zasazovacího
střediska – klubovny chovatelů poštovních holubů
T: ihned

Zodp. p. starostka

4/74 Projednat s právním zástupcem obce udělení pokuty firmě CEMEX Czech Republic, s.r.o.,
Návsí čp. 902, za opakované znečišťování místní komunikace v lokalitě Návsí - Bělá
T: ihned

Zodp. p. starostka

4/75 Vypracovat zplnomocnění pro pana Mariana Waszuta k zastupování Obce Návsí ve veškerých řízeních
před správními orgány, které souvisí s akci „Rekonstrukce a modernizace energetického hospodaření
pila FEP Návsí“
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Marcel Kokeš
předseda návrhové komise

Zodp. p. starostka

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 27. 02. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
3/47 Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
3/48 Ověřovatelé zápisu: p. Břetislava Kolesu, p. Mgr. Vladimíra Šnajdra
3/49 Návrhovou komisí ve složení: p. Robert Karch, p. Marian Waszut, p. Anna Luberová
3/50 Rozpočtové opatření č. 1 – rok 2015

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Anna Luberová
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

