USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 07.12. 2011 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 :
9/137 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
9/138 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
9/139 Žádost Sportovního klubu Návsí o dotaci v roce 2012 na provoz klubu

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
9/140 Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
9/141 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana, p. Mgr. Bogdana Hajduka
9/142 Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Ilona Klusová, p. MUDr. Halina Dordová, p. Josef Kokeš
9/143 Prodej části obecního pozemku p.č. 1013/1 k.ú. Návsí m. S. Jablunkov, za cenu 300,- Kč/m 2, veškeré náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel
9/144 Rozpočet obce Návsí na rok 2012
9/145 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu Návsí
9/146 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu Návsí
9/147 Žádost Farního sboru Slezské církvi evangelické a.v. Návsí na generální opravu varhan v náveském
evangelickém kostele

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř i l o :
9/148 Radu obce Návsí k úpravě rozpočtu č. 6 k 1.12.2011

Zastupitelstvo obce Návsí o v ě ř i l o :
9/149 Ve smyslu ustanovení § 54 odst 2/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad Územního plánu Návsí s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoj
Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo obce Návsí v y d á v á :
9/150 Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Návsí
dle přílohy č. 1/ předloženého materiálu

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o :
9/151 Dofinancování provozních nákladů Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka
9/152 Finanční pomoc Sociálním službám města Třinec
9/153 Doplatek dotace na provoz SK Návsí na rok 2011 Sportovního klubu Návsí
9/154 Žádost Základní kynologické organizace Jablunkov o příspěvek na opravu kotců

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
9/155 Vypracovat Kupní smlouvu s m. S. a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 26.10. 2011 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 :
8/128 Nabídku provozování vodohospodářské infrakstruktury obce Návsí, vybudovanou v rámci realizace
projektu „Revitalizace Povodí Olše“

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
8/129 Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
8/130 Ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Petra Majetného, p. Josefa Kokeše
8/131 Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Jindřich Jurzykowski
8/132 Úpravu rozpočtu č. 5 obce Návsí k 01.10. 2011
8/133 Směnu části obecního pozemku p.č. 3316/15 za část pozemku p.č. 3316/16 k.ú. Návsí
8/134 Dodatek č. 3 ke Zvláštní smlouvě uzavřené dne 13.05.2009, včetně příloh:
přílohy č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 70380513
přílohy č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 23.8.2011
přílohy č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
8/135 Smlouvu o nájmu a provozování kanalizace se společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
8/136 Projednat Směnnou smlouvu pro směnu části obecního pozemku p.č. 3316/15 za část pozemku
p.č. 3316/16 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 16.09. 2011 v 11 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
7/108 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
7/109 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
7/110 Protokol č. PVK/2011/1/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2010
a průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2011 u Masarykovy základní škola Návsí,
příspěvkové organizace
7/111 Protokol č. PVK/2011/2/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2010 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2011 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
7/112 Protokol č. VSK/2011/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2010 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2011 u příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí,
příspěvková organizace

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
7/113 Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
7/114 Ověřovatelé zápisu:p. Žofii Vítovou, p. Roberta Karcha
Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Ilona Klusová, p. MUDr. Halina Dordová, p. Ing. Jan Rusz
7/115 Úpravu rozpočtu č. 4 obce Návsí k 01.09. 2011
7/116 Směnnou smlouvu s p. L. G., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
7/117 Směnnou smlouvu s p. R. S., p. M. p. S. a p. Z. S., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
7/118 Přijetí daru části pozemku p. č. 4352/1 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí obec,
jako obdarovaná
7/119 Přijetí daru pozemků p. č. 4306 a p. č. 4312 k.ú. Návsí náklady spojené s převodem hradí obec,
jako obdarovaná
7/120 Revokaci usnesení č. 6/97 ze dne 15.06.2011 ve věci přijetí daru pozemku p. č. 3074 k.ú. Návsí
7/121 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 1013/1 k.ú. Návsí
7/122 Žádost obce Návsí o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu zemědělského
pozemku p. č. 1397/6 a p.č. 1397/18 k.ú. Návsí podle ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona čís. 95/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
7/123 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s MS PZKO Jablunkov,
Mužský pěvecký sbor Gorol

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
7/124 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2010, spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářsky svazek za rok 2010

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
7/125 Vypracovat darovací smlouvu s m. P. – přijetí daru části pozemku parc. č. 4352/1 k.ú. Návsí a pověřuje
starostku k podpisu této
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

7/126 Vypracovat darovací smlouvu - přijetí darů pozemků parc. č. 4306 a 4312 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu
této smlouvy přijetí daru pozemků
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

7/127 Zveřejnit záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1013/1 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 15.06. 2011 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 :
6/82 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
6/83 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
6/84 Přehled hospodaření za rok 2010 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Návsí
6/85 Výroční zprávu za rok 2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí
6/86 Výroční zprávu za rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Návsí
6/87 Informace o projektu „Revitalizace povodí Olše“ - Dostavba kanalizační sítě splaškových vod v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
6/88 Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
6/89 Ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Marcelu Sikorovou, p. Mgr. Petra Majetného
6/90 Návrhovou komisi ve složení: p. Stanislav Lisztwan, p. MUDr. Halina Dordová, p. Josef Kokeš
6/91 Úpravu rozpočtu č. 3 obce Návsí k 01.06. 2011
6/92 Směnu obecního pozemku p. č. 806 za pozemek p.č. 799 k.ú. Návsí ve vlastnictví p. K. S., náklady spojené
s převodem hradí obec
6/93 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1692/3 k.ú. Návsí za části pozemků p.č. 1692/2
a p.č. 1720/1 k.ú. Návsí
6/94 Zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p.č. 1688 k.ú. Návsí za část pozemku
p.č. 1692/1 k.ú. Návsí
6/95 Zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p.č. 1692/1 k.ú. Návsí
6/96 Zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p.č. 4352/1 k.ú. Návsí
6/97 Přijetí daru pozemku p.č. 3074 a části pozemků p.č. 3316/10 a p.č. 3316/8 k.ú. Návsí, náklady spojené
s převodem hradí obec, jako obdarovaná
6/98 Přijetí daru pozemků p. č. 3408, p.č. 3414, p.č. 3417, p.č. 3418, p.č. 3424, p.č. 3461/1, p.č. 3461/2 a části
pozemků p.č. 3409/1, p.č. 3407 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí obec, jako obdarovaná

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
6/99 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2010 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Návsí za rok 2010 a vyslovilo souhlas bez výhrad
6/100 Zprávu o hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2010 spolu se Zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2010

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
6/101 Vypracovat směnnou smlouvu a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

6/102 Zveřejnit záměr směny obecního pozemku p. č. 1692/3 k.ú. Návsí za části pozemků p. č. 1692/2 a
p. č. 1720/1 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

6/103 Zveřejnit záměr směny části obecního pozemku p. č. 1688 k.ú. Návsí za část pozemku p. č. 1692/1 k.ú.
Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

6/104 Zveřejnit záměr odkoupení části pozemku p. č. 1692/1 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

6/105 Zveřejnit záměr odkoupení části pozemku p. č. 4352/1 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

6/106 Vypracovat darovací smlouvu - přijetí pozemku p. č. 3074 části pozemků p. č. 3316/10, p.č. 3316/8
k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

6/107 Vypracovat darovací smlouvu - přijetí pozemků p. č. 3408, p.č. 3414, p.č. 3417, p.č. 3418, p.č. 3424,
p.č. 3461/1, p.č. 3461/2 a části pozemků p.č. 3409/1, p.č. 3407 k.ú. Návsí pod místní komunikaci č. 18 C
a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Stanislav Lisztwan
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 04. 05. 2011 v 16 : 00 hodin v 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 :
5/74 Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
5/75 Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Ilonu Klusovou, p. Josefa Kokeše
5/76 Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Mgr. Petr Majetný, p. Rostislav Kolesa
5/77 Revokaci usnesení č. 4/60 ze dne 16.3.2011
5/78 Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. EK 283/007/2011/Poch s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR Praha 4 – Nusle a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
5/79 Dodatek č. 5 ke Stanovám Slezského vodohospodářského svazku
5/80 Dodatek č. 2 ke Zvláštní smlouvě

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e :
5/81 Starostku obce Návsí k podpisům Dodatku č 5. ke Stanovám Slezského vodohospodářského svazku a
Dodatku č. 2 ke Zvláštní smlouvě dle bodu 1. tohoto usnesení

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 16. 03. 2011 v 15 : 00 hodin v sále restaurace Harcov

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
4/46 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
4/47 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
4/48 Informace o projektu Revitalizace povodí Olše - Dostavba kanalizační sítě splaškových vod v Návsí
4/49 Rozpočet na rok 2011 včetně výhledu na rok 2012 Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolný svazek obcí
4/50 Rozpočet na rok 2011 Sdružení obcí Jablunkovska
4/51 Zprávu Finančního výboru ze dne 16.03.2011

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
4/52 Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
4/53 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana, p. Mgr. Bogdana Hajduka
4/54 Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Ilona Klusová, p. Jan Rusz, p. Vladislav Szkandera
4/55 Úpravu rozpočtu č. 2 obce Návsí k 01.03.2011
4/56 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
4/57 Přijetí daru pozemku p. č. 775 a části pozemku p. č. 755 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí
obec, jako obdarovaná
4/58 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p. č. 806 k.ú. Návsí za pozemek p. č. 799 k.ú. Návsí
4/59 Prodej části obecního pozemku p. č. 4358/78 k.ú. Návsí p. V. L. a p. L. B.,
kupní cena 200,- Kč/1m2, veškeré náklady hradí nabyvatel
4/60 Smlouvu č. EK 283/007/2011/Poch s Ředitelstvem silnic a dálnic ČR, Praha o bezúplatném převodu pozemku parc. č.
5161/7 a 5168/8 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
4/61 Vypořádání spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 1397/6 a p.č. 1397/18 k.ú. Návsí převodem s Pozemkovým
fondem ČR Praha
4/62 Kupní smlouvu č. 1001931155 s Pozemkovým fondem ČR Praha na odkoupení pozemku p. č. 925 k.ú. Návsí
4/63 Poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2011
4/64 Dofinancování provozování nákladů za p. V. S. v Integrovaném sociálním ústavu
Komorní Lhotka ve výši 5 000,- Kč
4/65 Rozvoj obce Návsí pro období 2011-2014
4/66 Dodatek č. 4 ke Stanovám Slezského vodohospodářského svazku, přičemž bere na vědomí, že Dodatek č. 4
ke Stanovám byl zpracován jako úplné znění Stanov se zpracovanými změnami
4/67 Dodatek č. 1 KA1101550 k Úvěrové smlouvě – kontokorentnímu úvěru KA1009603 ze dne 10.02.2011
s Volksbank CZ, a.s. Praha 4
4/68 Zveřejnění záměru odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 1397/6 a p.č.1397/18 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
4/69 Vypracování darovací smlouvy - přijetí daru pozemku p. č. 775 a části pozemku p. č. 755 k.ú. Návsí
a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

4/70 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p. č. 806 k.ú. Návsí za pozemek p. č. 799 k.ú. Návsí
na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

4/71 Vypracování kupní smlouvy - prodej části obecního pozemku p. č. 4358/78 k.ú. Návsí p. V. L.
a p. L. B., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

4/72 Vypracování smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle schválené přílohy a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Gabriela Lipus

4/73 Zveřejnění záměru odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 1397/6 a p.č.1397/18 k.ú. Návsí na úřední desce
obecního úřadu
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 02. 02. 2011 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 :
3/38 Financování projektu Revitalizace povodí Olše
3/39 Dopis p. Ž. V., ze dne 02.02.2011

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
3/40 Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
3/41 Ověřovatelé zápisu: p. Rostislav Kolesa, p. Mgr. Petr Majetný
3/42 Návrhovou komisi ve složení: p. Žofie Vítová, p. MUDr. Halina Dordová, p. Karch Robert
3/43 Úpravu rozpočtu č. 1 obce Návsí k 31.01.2011
3/44 Úvěrovou smlouvu – kontokorentní úvěr KA 1009603 s Volksbank CZ, a.s. Praha 4 a pověřuje

starostku obce k podpisu smlouvy
3/45 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí dle předloženého návrhu poprvé
za měsíc leden 2011

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Žofie Vítová
předseda návrhové komise

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

