USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 08. 12. 2010 v 15 : 00 hodin v budově Místního hospodářství

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
2/16 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
2/17 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
2/18 Protokol č.VSK/2010/1/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2009 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2010 u příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí,
příspěvková organizace
2/19 Protokol č. PVK/2010/2/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2009 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2010 u příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
2/20 Protokol č. PVK/2010/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2009 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2010 u Masarykovy základní škola Návsí, příspěvkové organizace
2/21 Návrh plánu rozvoje obce Návsí pro období 2010 - 2014

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
2/22 Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
2/23 Ověřovatelé zápisu p. Roberta Karcha, p. Mgr. Marcelu Sikorovou
2/24 Návrhovou komisi ve složení: p. Stanislav Lisztwan, p. Mgr. Petr Majetný, p. Ing. Jan Rusz
2/25 Jednací řád Zastupitelstva obce Návsí
2/26 Úpravu rozpočtu č. 5 obce Návsí k 30.11.2010
2/27 Rozpočet obce Návsí na rok 2011
2/28 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 4358/78 k.ú. Návsí
2/29 Přijetí daru pozemku p.č. 5131 k.ú. Návsí pod místní komunikaci č. 1B, náklady spojené s převodem hradí
obec, jako obdarovaná
2/30 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích
2/31 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/32 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
2/33 Pravomoc Radě obce Návsí provádět rozpočtová opatření do výše 200 000,- Kč
2/34 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí dle předloženého návrhu poprvé za měsíc
leden 2011, místostarostovi a členům Rady obce Návsí od měsíce prosince 2010

Zastupitelstvo obce Návsí j m e n o v a l o :
2/35 Členy do výborů:
kontrolního : p. Annu Byrtusovou, p. Roberta Karcha
finančního: p. Ing. Jiřinu Olšanskou, p. Ing. Jana Rusze
pro národnostní menšiny: p. Mariana Waszuta, p. Rodana Lisztwana

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
2/36 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 4358/78 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

2/37 Vypracovat darovací smlouvu - pozemek p.č. 5131 k.ú. Návsí a pověřuje starostku obce
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
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 10.11.2010 v 15,00 hodin v jídelně Masarykovy základní školy Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i v o :
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9

Program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí
Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Jana Rusze, p. Mgr. Bogdana Hajduka
Předsedu návrhové komise: p. Stanislava Lisztwana
Členy návrhové komise: p. Žofii Vítovou, p. Mgr. Marcelu Sikorovou
Předsedu volební komise: p. Vladislava Szkanderu
Členy volební komise: p. Roberta Karcha, p. Rostislava Kolesu
Jednací řád ustavujícího Zastupitelstva obce Návsí
Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce tajným hlasováním
Podle § 84 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dlouhodobě uvolněného
člena Zastupitelstva obce Návsí, tj. starostu s účinnosti od 10.11.2010 a neuvolněného člena
zastupitelstva obce Návsí, tj. místostarostu s účinnosti od 10.11.2010
1/10 Tříčlenné složení výborů
Obecní zastupitelstvo z v o l i l o :
1/11 Podle § 84 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
- starostku obce Návsí p. PaedDr. Lenku Husarovou
- místostarostu obce Návsí p. Jindřicha Jurzykowského
1/12 Další členy Rady obce Návsí: p. Ing. Ilonu Klusovou, p. Stanislava Lisztwana,
p. Mgr. Vladimíra Šnajdra
1/13 Podle § 84 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
- předsedkyni Výboru kontrolního: p. Mgr. Marcelu Sikorovou
- předsedkyni Výboru finančního: p. Ing. Ilonu Klusovou
- předsedu Výboru pro národnostní menšiny: p. Mgr. Bogdana Hajduka
Obecní zastupitelstvo z ř í d i l o :
1/14 Pro volební období 2010-2014: Výbor kontrolní, Výbor finanční, Výbor pro národnostní menšiny
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
1/15 Svolání 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
T: 08.12.2010

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Stanislav Lisztwan
předseda návrhové komise

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta

USNESENÍ
26. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 17. 09. 2010 v 09 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
26/540 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
26/541 Stanovisko kontrolního výboru k plnění usnesení
26/542 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
26/543 Zrealizované akce obce Návsí v období 2006-2010
26/544 Zhodnocení plánu rozvoje obce Návsí v období 2006-2010
26/545 Žádost paní Žofie Vítové o informaci k údržbě pozemku p.č. 3008/4 k.ú. Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
26/546 Program 26. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
26/547 Ověřovatelé zápisu p. Mgr. Vladimíra Šnajdra, p. MUDr. Halinu Dordovou
26/548 Návrhovou komisi ve složení: p. Jarmila Kantorová, p. Josef Kokeš , p. Stanislav Lisztwan
26/549 Úpravu rozpočtu č. 4 Obce Návsí k 01.09. 2010
26/550 Úplatný převod zemědělského pozemku p.č. 925 k.ú. Návsí podle ust. § 5 odst. 6 zák č. 95/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
26/551 Dodatek č. 1 ke „Zvláštní smlouvě“ uzavřené dne 13.05.2009
26/552 Manuál implementace projektu „Revitalizace Povodí Olše“
26/553 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.12.2009 s firmou EUROVIA CS, a.s. Praha 1
26/554 Přijetí daru od Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. Jablunkov - Návsí, tj. bezúplatné nabytí
pozemků p. č. 29 a p. č. 30/5 v katastrálním území Návsí s tím, že ve prospěch jmenovaného
dárce bude k těmto pozemkům zřízeno časově neomezené věcné předkupní právo
26/555 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5 000,- Kč Nemocnici Třinec, příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e :
26/556 PaedDr. Lenku Husarovou, starostku obce Návsí, k podpisu Dodatku č. 1 ke „Zvláštní smlouvě“
uzavřené dne 13.05.2009
26/557 PaedDr. Lenku Husarovou, starostku obce Návsí, k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.12.2009.
Dodatek ke smlouvě bude podepsán do 3 dnů ode dne doručení Svazku rozhodnutí ve věci žádosti o provedení
změn v rozhodnutí Komise ES č. CCI 2005/CZ/16/C/PE/011 schválené sněmem Svazku 12.07.2010. Podmínka
doručení citovaného rozhodnutí z hlediska smluv o dílo ve vztahu k podpisům dodatků ve věci prodloužení lhůt
pro dokončení díla se považuje za odkládací podmínku ve smyslu ust. § 39 odst. 2 občanského zákoníku.
Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o :
26/558 Žádost Beskyd DZR, o.p.s. Frýdek – Místek o poskytnutí finančního příspěvku

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jarmila Kantorová
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
25. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11. 08. 2010 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 :
25/532 Informace o napojení nemovitostí na kanalizační přípojky v rámci projektu „ Revitalizace povodí Olše –
Dostavba kanalizační sítě splaškových vod obce Návsí“

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
25/533 Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
25/534 Ověřovatelé zápisu p. Mgr. Vladimíra Šnajdra, p. Rostislava Kolesu
25/535 Návrhovou komisi ve složení: p. Stanislav Lisztwan, p. Ing. Jan Rusz, p. Vladislav Szkandera
25/536 Úpravu rozpočtu č. 3 Obce Návsí k 01.08. 2010
25/537 „Dohodu vlastníků kanalizací pro veřejnou potřebu“ (dále jen „dohoda“) mezi členy svazku obcí „Slezský
vodohospodářský svazek“: město Třinec, město Český Těšín, obec Těrlicko, obec Bystřice, obec Vendryně,
město Jablunkov, obec Mosty u Jablunkova, obec Návsí s tím, že konkrétní počet účastníků „dohody“
je závislý na schválení „dohody“ jednotlivými zastupitelstvy dotčených obcí
25/538 Přijetí dotace na akci „ Návsí – vodovod Harcov“ poskytnutou Ministerstvem zemědělství ČR

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e :
25/539 PaedDr. Lenku Husarovou, starostku obce Návsí, k podpisu „Dohody vlastníků kanalizací
pro veřejnou potřebu“ s aktuálním počtem účastníků dle bodu 1. tohoto usnesení

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Szkandera
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
24. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 16. 06. 2010 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 :
24/510 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
24/511 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
24/512 Informace o postupu projektu „ Revitalizace povodí Olše“
24/513 Žádost p. Jana Byrtuse, Návsí čp. 854 o odkoupení spoluvlastnického podílu pozemků p. č.4348,
p.č. 4347/4 a p.č. 4352/14 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
24/514 Program 24. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
24/515 Ověřovatelé zápisu p. Ing. Olgu Nádvorníkovou, p. MUDr. Halinu Dordovou
24/516 Návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich Jurzykowski, p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Stanislav Lisztwan
24/517 Úpravu rozpočtu č. 2 Obce Návsí k 01.06. 2010
24/518 Odkoupení části pozemku p.č. 3316/4 k.ú. Návsí o výměře 389 m2, kupní cena 130,- Kč/1m2, veškeré
náklady s převodem hradí nabyvatel
24/519 Kupní smlouvu s ČD a.s. Praha na odkoupení pozemku p. č. 924,926 k.ú. Návsí a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
24/520 Prodej p. Jaroslavu Křokovi, bytem Návsí čp. 125: pozemek p.č. 3245 k.ú. Návsí za kupní
cenu 100,- /1m2 ,část pozemku p.č. 3246 za kupní cenu 1,- /1m2, část pozemku p.č. 3244 za kupní
cenu 60,-/1m2,,část pozemku p.č. 3243 za kupní cenu 100,-/1m2,veškeré náklady hradí nabyvatel
24/521 Prodej p. Romanu Kantorovi, bytem Návsí čp. 724: část pozemku p.č. 3246 za kupní cenu 1,- /1m2,
část pozemku p.č. 3244 za kupní cenu 60,-/1m2,, část pozemku p.č. 3243 za kupní cenu 60,-/1m2,veškeré
náklady hradí nabyvatel
24/522 V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném znění, počet členů ZO
na nadcházející volební období v počtu 15

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
24/523 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2009, spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářsky svazek za rok 2009
24/524 Zprávu o hospodaření Sdružení obci Jablunkovska za rok 2009 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2009
24/525 Žádost o modifikaci rozhodnutí Evropské komise o udělení pomoci z Fondu soudržnosti projektu
„Revitalizace povodí Olše“ včetně příloh - finanční model projektu, stanovy SVHS, zvláštní smlouva
24/526 Finanční model subprojektu 3 – Návsí aktualizované na základě finančního a časového harmonogramu
stavby pro III. část předložené dodavatelem

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o :
24/527 Kupní cenu pozemku p. č. 923 k.ú. Návsí ve výši 80.000,- Kč

Zastupitelstvo obce r o z h o d l o :
24/528 O využití krátkodobé bezúročné finanční pomoci ručené rozpočtovými příjmy obce od firmy EUROVIA
CZ, a.s. Praha do výše 10 000 000,- Kč na překlenutí případného prodlení při poukázání dotačních
prostředků na akci „Revitalizace povodí Olše – 1. etapa, část III“

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
24/529 Vypracovat kupní smlouvu na část pozemku p. č. 3316/4 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

24/530 Vypracovat kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 3245, p.č. 3246 , p.č. 3244, p.č. 3243 k.ú. Návsí
p. Jaroslavu Křokovi a p. Romanu Kantorovi a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

24/531 Projednat návrh smlouvy o smlouvě budoucí s p. Janem Byrtusem ke zřízení věcného břemene
podílu 12/192 pozemku p. č. 4348 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 24. 03. 2010 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 :
23/474 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
23/475 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
23/476 Přehled hospodaření za rok 2009 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Návsí
23/477 Výroční zprávu za rok 2009 příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí
23/478 Výroční zprávu za rok 2009 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím Návsí
23/479 Harmonogram stavebních prací stavby „ Dostavba kanalizační sítě splaškových vod – Návsí“
23/480 Finanční model projektu „Revitalizace povodí Olše“
23/481 Námitku p. Vítové Žofie, bytem Návsí čp. 679
23/482 Smlouvu č. 70380513 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Revitalizace
Povodí Olše“, na kterou je poskytována podpora z Fondu soudržnosti
23/483 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci “2005/CZ/16C/PE/011 Revitalizace povodí Olše“

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
23/484 Program 23. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
23/485 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislav Lisztwan, p. MUDr. Halina Dordová
23/486 Návrhovou komisi ve složení: p. Rostislav Kolesa, p. Jindřich Jurzykowski, p. Mgr. Vladimír Šnajdr
23/487 Úpravu rozpočtu č. 1 Obce Návsí k 01.03. 2010
23/488 Nulový hospodářský výsledek pro příspěvkové organizace: Masarykova základní škola Návsí, Základní škola
a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, Mateřská škola Kaštánek Návsí
23/489 Plán společných zařízení zpracovaných pro JPÚ Návsí Pozemkovým úřadem Frýdek – Místek - sjezd,
polní cesty, ochranná zeleň - pro zpřístupnění pozemků – pozemková úprava vyvolaná výstavbou
silnice I/11 Hrádek – průtah v k.ú. Návsí
23/490 Zveřejnění záměru odkoupení pozemků p.č. 924, p.č. 926 k.ú. Návsí
23/491 Kupní cenu pozemků p. č. 924, p. č. 926 k.ú. Návsí ve výši 230.000,- Kč
23/492 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 3243, p.č. 3244, p.č. 3245, p.č. 3246 k.ú. Návsí
23/493 Odkoupení části pozemku p. č. 1043 k.ú. Návsí, od manželů Byrtusových, bytem Jablunkov 224,
kupní cena 100,- Kč/1m2
23/494 Prodej obecního pozemku p. č. 3316/4 za kupní cenu 130,-- Kč/1m2 a obecního pozemku p .č. 3316/12
k.ú. Návsí za kupní cenu 60,-- Kč/1m2 manž. Slavomíru a Ireně Macoszkovým, bytem Jablunkov čp. 844
a zároveň věcné předkupní právo po dobu 10 let s tím, že kupující budou povinni v případě záměru jakéhokoliv
úplatného nebo bezúplatného převodu předmětných pozemků nebo jejich části (včetně směny nebo vkladu
do obchodní společnosti) tyto přednostně nabídnout Obci Návsí k odkoupení, přičemž jako kupní cenu smí
požadovat nejvýše částku, za jakou tyto pozemky od obce zakoupili, veškeré náklady s převodem a zřízením
věcného předkupního práva hradí nabyvatel
23/495 Smlouvy o poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce
Návsí na rok 2010 dle přílohy
23/496 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje související s realizaci projektu
„Návsí – vodovod Harcov“
23/497 Indikativní nabídku kontokorentního úvěru Volksbank CZ, a.s., pobočka Ostrava
23/498 Zadání Územního plánu obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
23/499 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2009 spolu se Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Návsí
za rok 2009 a vyslovilo souhlas bez výhrad
23/500 Rozpočet Slezského vodohospodářského svazku na rok 2010
23/501 Rozpočet hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2010

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o :
23/502 Žádost Sociálních služeb města Třinec o spolufinancování pobytů klientů z obce Návsí v zařízení města Třinec
23/503 Žádost Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka o spolufinancování provozních nákladů
za klienta z obce Návsí
23/504 Žádost p. Ing. Miroslava Byrtuse, Dolní Lomná čp. 65 o odkoupení obecních
pozemků p. č. 3316/4 a p.č. 3316/12 k.ú. Návsí
23/505 Žádost Sportovního klubu Návsí o dofinancování dotace na provoz SK Návsí na rok 2010

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
23/506 Zveřejnění záměru odkoupení pozemků p. č. 924, p.č. 926 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

23/507 Vypracovat kupní smlouvu na prodej obecních pozemků p. č. 3316/4, p.č. 3316/12 k.ú. Návsí a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

23/508 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 3243, p.č. 3244, p.č. 3245, p.č. 3246 k.ú. Návsí
na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

23/509 Vypracovat kupní smlouvu na odkoupení části pozemku p. č. 1043 k.ú. Návsí a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

