Usnesení
z 4. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 20. 12. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí BERE NA VĚDOMÍ :
-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí

Rada obce Návsí SCHVALUJE :
-

-

program 4. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu, p. Mgr. Vladimíra Šnajdra, p. Ing. Ilonu Klusovou a p. Vladislava Lipuse k podpisu usnesení
výše úhrady za poskytování pečovatelských služeb dle přílohy č .1
mimořádnou odměnu ředitelce PZŠ a MŠ Návsí, příspěvková organizace
mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Kaštánek Návsí, příspěvková organizace
smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Návsí
s BUS Slezsko, a.s.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53/2006 – Návsí obnova vodovodu Pod Výtopnou, projektová dokumentace pro stavební
povolení i realizaci stavby s fa Voding Hranice, spol. s r.o.
dohody o provedení práce s p. Miroslavem Kolarčikem, s p. Jiřím Pilchem a s p. Romanem Sikorovu
dodatek č.12 ke smlouvě mandátní o zabezpečení sběru, svozu a zneškodnění komunálního odpadu a nakládání se
stavebním a demoličním odpadem na území obce Návsí s fa Nehlsen Třinec, s.r.o.
usnesení 4. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí PŘIJALA :
xxx
Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO :
xxx
Rada obce Návsí ZAMÍTÁ :

-

žádost paní Šimkové o přidělení bytu
návrh dohody o odběru a úhradě elektrické energie ve společných prostorách budovy čp. 511

Rada obce Návsí UKLÁDÁ :
4/04/06 projednat s nájemníky způsob úhrady spotřebované elektrické energie ve společenských prostorách čp. 511
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Zodp. Pavlína Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Vladislav Lipus
člen RO pověřený podpisem

příloha č. 1

Výše úhrady za poskytování pečovatelské služby
V souvislosti se změnou zákona o sociálních službách, zákon č.108/2006 Sb. a na základě vyhlášky č. 505/2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách – nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, byly
předloženy ke schválení návrhy výše úhrad za poskytování pečovatelské služby, které projednala sociální komise
dne 18.12.2006 a navrhuje následující výše úhrad:
80,- Kč za hodinu ( vyhláška č. 505/2006 stanoví max. výši úhrady 85,- Kč za hodinu, podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu ) za úkony:
-

-

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při úkonech základní péče o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
běžný úklid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónní úklid, úklid po malování
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky

15,- Kč za úkon ( vyhl. stanoví max. výši 20,- Kč za úkon):
-

dovoz a donáška jídla

100,- Kč za úkon ( vyhl. stanoví max. výši 100,- Kč za úkon ) :
-

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

50,- Kč za kilogram prádla ( vyhl. stanoví max. 50,- Kč za kilogram) :
-

praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

Usnesení
z 3. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 06. 12. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí BERE NA VĚDOMÍ :
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1. 2007
návrh programu pro 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Rada obce Návsí SCHVALUJE :

-

-

-

program 3. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu, p. Ing. Ilonu Klusovou, p. Vladislava Lipuse a p. Mgr. Vladimíra Šnajdra k podpisu usnesení
poskytnutí jednorázových peněžních dávek dle přílohy č. 1
náklady na rozšíření parkoviště a úpravu terénu u budovy klubovny se sociálním zázemím
prodloužení pracovní smlouvy s p. V. Wrzecionkovou do 31.03.2007 a s p. P. Kajfoszovou do 30.04.2007
členy do jednotlivých komisí dle přílohy č. 2
nájemní smlouvu s p. J. Sikorou na pronájem části obecního pozemku p.č. 4358/78 k.ú. Návsí
usnesení 3. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí PŘIJALA :
xxx
Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO :
xxx
Rada obce Návsí ZAMÍTÁ :
xxx
Rada obce Návsí UKLÁDÁ :
xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Mgr. Vladimír Šnajdr
člen RO pověřený podpisem

příloha č. 1

Poskytnutí jednorázových dávek
Dne 29.11. 2006 projednala sociální komise poskytnutí jednorázových peněžitých dávek dle § 32 vyhl.
182/1991 Sb., ( jednorázové peněžní dávky mohou poskytovat těžce zdravotně postiženým a starým
občanům, kteří jsou sociálně potřební, na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit
ze svých běžných příjmů).
Z dotace krajského úřadu na sociální dávky na rok 2006 v celkové výši 40 tis. Kč bylo vyplaceno 18 tis.
Kč na dávky dle § 37 vyhl. 182/1991 Sb., ( příspěvky na individuální dopravu).
Zbývající částku 22 tis. Kč doporučila sociální komise poskytnout na výplatu jednorázových peněžních
dávek občanům obce, kteří dosáhli věku 90 let.
Rada obce Návsí návrh na poskytnutí jednorázových peněžních dávek níže uvedeným občanům ve výši
2 200,- Kč na osobu schválila.

Bojková Anna, Návsí čp. 448
Szlauerová Eva, Návsí čp. 135
Heczko Jan, Návsí čp. 206
Stonavski Adam, Návsí čp. 139
Sikorová Anna, Jahodová čp. 492
Stryjová Anna, Návsí čp. 114
Martynková Anna, Dlouhá čp. 484
Szlauer Karel, Návsí čp. 485
Zwyrtková Eva, Kaštanová čp. 2
Byrtus Adam, Návsí čp. 566

99 let
99 let
97 let
97 let
94 let
93 let
92 let
92 let
92 let
90 let

příloha č.2
Rada obce Návsí na svém zasedání konaném dne 8. listopadu 2006 schválila zřízení a
jmenování předsedů komisí pro volební období 2006 – 2010.
Jmenovaní předsedové komisí navrhli své členy, kteří byli schválení Radou obce Návsí
na svém zasedání dne 6. prosince 2006.
Komise stavební , předseda p. Rostislav Kolesa,
členové:

Ing. Otmar Heczko
Oskar Powetz
Stanislav Sikora
Andrea Kantorová
Komise místního hospodářství a životního prostředí, předseda p. Jindřich Jurzykowski,
členové:
Jiří Křok
Jiří Sikora
Vladisla Suszka
Komise školské a kulturní, předsedkyně p. Jarmila Kantorová,
členové:
Mgr. Libor Dostál
Mgr. Halina Waclawková
Anna Cieslarová
Pavlína Turoňová
Komise sociálně zdravotní, předsedkyně p. Mgr. Marcela Sikorová,
členové:
Zdeňka Kurková
Anna Luberová
Jana Hamroziová
Komise sboru pro občanské záležitosti, předsedkyně p. MUDr. Halina Dordová,
členové:
Alois Bocek
Emilie Bocková
Marta Bocková
Zuzana Brzuchańská
Anna Czudková
Eva Kiedrońová
Kazimíra Martynková
Emilie Sikorová

Usnesení
z 2. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne22. 11. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí BERE NA VĚDOMÍ :
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
žádost o zimní údržbu příjezdové komunikace k RD čp. 520
výroční zprávu za školní rok 2005 - 2006 PZŠ a MŠ, příspěvková organizace
žádost o finanční účast nebo finanční podporu akce Slezskského Trianglu

Rada obce Návsí SCHVALUJE :

-

-

program 2. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu, p. Ing. Ilonu Klusovou, p. Vladislava Lipuse a p. Jindřicha Jurzykowského k podpisu usnesení
harmonogram inventarizace majetku obce Návsí
nákup židlí a stolů do klubovny u hřiště
spolufinancování nákladů na vjezd na vykládku ČD
pojistný program obce Návsí na období 2006-2010
stanovení poplatku za užívání hřiště U Pily, pro zimní období 01.11. - 30.04. 1 000,- Kč/1hodina
pro letní období 01.05 . - 31.10. 700,- Kč/1 hodina
slevy za opakované užívání hřiště U Pily viz. příloha
usnesení 2. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí PŘIJALA :
xxx
Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO :
xxx
Rada obce Návsí ZAMÍTÁ :
- žádost Slezského Trianglu od upuštění povinnosti placení poplatku ze vstupného
Rada obce Návsí UKLÁDÁ :
3/02/06

stanovení paušálního poplatku za zimní údržbu soukromých komunikací
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
člen RO pověřený podpisem

Zodp. Alena Čmielová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

PRONÁJEM HŘIŠTĚ U PILY

Základní hodinová sazba za užívání hřiště U Pily
včetně sociálního zázemí :

Pro zimní období 01.11. – 30. 04. cena 1 000,- Kč/ hodina
za opakované užívání hřiště:
10 - 25 hodin sleva 10% ………….………výsledná cena 900,- Kč/ hod
26 - 50 hodin sleva 20% ………….….….. výsledná cena 800,- Kč/ hod
51 - 100 hodin sleva 30% …………............ výsledná cena 700,- Kč/ hod

Pro letní období 01.05. - 31. 10. cena 700,- Kč/ hodina
za opakované užívání hřiště :
10 - 25 hodin sleva 10% ………………… výsledná cena 630,- Kč/ hod
26 - 50 hodin sleva 20% ………………… výsledná cena 560,- Kč/ hod
51 - 100 hodin sleva 30% ...…….……........ výsledná cena 490,- Kč/ hod

Členové Sportovního klubu SK Návsí 50% sleva
Bližší informace u správce hřiště:
paní Pavla Kantorová, tel. č. 731 446 787

Usnesení
z 1. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 8. 11. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí BERE NA VĚDOMÍ :

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
žádosti o zimní údržbu příjezdových komunikací k RD čp. 922 a RD čp. 520
přijetí dotace „Výstavba sportovního a kulturního areálu“
informace o postupu prací na stavbě klubovny a sociálního zařízení
žádost o pronájem části pozemku p.č. 4358/78 k.ú. Návsí
informace k připravované stavbě „Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ zrušení
přechodové lávky, zřízení podchodu pod železnici, železniční most přes MK a potok Kostkov
žádost o zřízení vodovodu v Návsí lokalita Harcov – za areálem Czudek s.r.o.

Rada obce Návsí SCHVALUJE :
-

-

-

-

program 1. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Jindřicha Jurzykowského, p.Mgr. Vladimíra Šnajdra a p. Ing. Ilonu Klusovou k podpisu usnesení
jednací řád Rady obce Návsí
dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 23.1.2003 s Domem dětí a mládeže Jablunkov
dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Domem dětí a mládeže Jablunkov
zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 4358/78 k.ú. Návsí
souhlas k provedení technického zhodnocení České pošty s. p. Praha v budově čp. 511
smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací a chodníků s fa Autodoprava Vendryně,
s p. J. Ligockim Jablunkov, s fa Netis a.s. Návsí, s p. R. Szmekem Návsí, s p. J. Bojkem Písek
prodejní cenu 100,- Kč/1 kus za kalendáře 2007 – Horské chaty Beskyd
zřízení a jmenování předsedů komisí pro volební období 2006 – 2010:
stavební - p. Rostislav Kolesa
místního hospodářství a životního prostředí - p. Jindřich Jurzykowski
školské a kulturní - p. Jarmila Kantorová
sociálně zdravotní - p. Mgr. Marcela Sikorová
sboru pro občanské záležitosti - p. MUDr. Halina Dordová
nákup venkovního vánočního osvětlení
usnesení 1. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí PŘIJALA :
xxx

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO :
xxx

Rada obce Návsí ZAMÍTÁ :
xxx

Rada obce Návsí UKLÁDÁ :

1/01/06

zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 4358/78 k.ú. Návsí
T: ihned

2/01/06

Zodp. Pavlína Turoňová

navrhnout členy do komisí pro volební období 2006 – 2010
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
člen RO pověřený podpisem

Zodp. předsedové komisí

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 96. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 12. 10. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
informace o postupu prací na stavbě Silnice I/11 Jablunkov – obchvat
informace o postupu prací na stavbě Budovy sociálního zázemí u sportovního areálu

Rada obce Návsí
-

-

-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 96. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p.Vladislava Szkanderu, p. Vladislava Lipuse a p. Ing. Ilonu Klusovou k podpisu usnesení
výpověď smlouvy o nájmu bytu s nájemcem p. B. Chlebíkem
přidělení bytu č. 21 v domě čp. 217 p. Hesové
dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě čp. 217 s nájemcem p. E Cieslarovou
zveřejnění záměru odkupu části pozemku p. č. 56 k.ú. Návsí
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2006 s p. J. Kubíkem
smlouvu o dílo č. 53/2006 s fa. VODING HRANICE, spol. s r.o.
usnesení 96. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí PŘIJALA :
xxx

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

- poskytnutí finančního příspěvku Slezské diakonii Jasení čp. 344
Rada obce Návsí

UKLÁDÁ:

xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
člen RO pověřený podpisem

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 95. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 27. 9. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky
Rada obce Návsí
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
výroční zprávu o činnosti Masarykovy ZŠ za školní rok 2005/2006
vyjádření k PD stavby „ Silnice I/11 Jablunkov – obchvat“ SO 116 chodník Návsí
předání osvědčení p. Ing. Janu Ruszovi, novému členu Zastupitelstva obce Návsí

Rada obce Návsí
-

-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 95. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Ing. Ilonu Klusovou , p.Jindřicha Jurzykowského a p. Vladislava Lipuse k podpisu usnesení
zpětné proplácení faktur p. A. Krenželokovi, na základě smlouvy č. 2/2006 o půjčce z fondu rozvoje bydlení obce Návsí
navýšení nájemného na obecních bytech od 1.2.2007
dodatek č.1 ke smlouvě o podmínkách umístění stavby na pozemcích Českých drah a o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č.j. 58115/2006/025 ze dne 10.8.2006
peněžitý dar členu komise pro projednávání přestupků p. Lubomíru Jurzykowskému dle §102 odst. 3 s přihlédnutím k § 85
písm.b) zákona o obcích
odměnu ředitelce PZŠ Návsí
odměnu řediteli Masarykové ZŠ Návsí
dohodu s obci Milíkov, sdružení finančních prostředků k zajištění opravy mostku přes potok
smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory Adventu sester Alžbětinek v Jablunkově
smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory Nemocnici v Třinci
výměnu bytu č.3 v domě čp. 242 za byt č. 2 v domě čp. 242 paní P. Gorylové od 1.11.2006
usnesení 95. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí PŘIJALA :
xxx

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx

Rada obce Návsí
-

ZAMÍTÁ

navýšení osobního ohodnocení řediteli Masarykovy ZŠ Návsí

Rada obce Návsí

UKLÁDÁ:

178/95/06 – vyzvat další zájemce o přidělení bytu v domě s pěčovatelskou službou čp. 217
T: ihned
PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Lipus
člen RO pověřený podpisem

Zodp. Čmielová
Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 94. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 13. 9. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě nad PZKO Návsí
žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Návsí
uvolnění bytu v domě čp. 242 a čp. 217
návrh programu jednání ZO Návsí, konaného dne 22.9. 2006

Rada obce Návsí
-

-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 94. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Lipuse , p.Jindřicha Jurzykowského a p. Vladislava Szkanderu k podpisu usnesení
dohodu o ukončení nájmu bytu v domě čp. 242 s manžely Bulawovými
dohodu o úhradě neinvestičních výdajů ve školství s městem Jablunkov
drobnou stavbu na pozemku p.č. 1254 k.ú. Návsí
usnesení 94. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí PŘIJALA :

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
-

schválení smluv o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení obce Návsí
navýšení kapitoly poskytnutí půjček z FRB úpravou rozpočtu

Rada obce Návsí

UKLÁDÁ:

177/94/06 – vyzvat zájemce o přidělení a výměnu bytů v domě čp. 242, čp. 227 a čp. 217
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Szkandera
člen RO pověřený podpisem

Zodp. Čmielová

Usnesení
z 93. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 30. 8. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí

BERE NA VĚDOMÍ:

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Návsí v roce 2006
rezignace p. Mgr. Radima Turka na člena Zastupitelstva obce Návsí ke dni 15.8.2006
předání osvědčení p. Ing. Radimu Sikorovi, novému členu Zastupitelstva obce Návsí

-

-

Rada obce Návsí

SCHVALUJE:

program 93. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. ing. Ilonu Klusovou, p. Vladislava Lipuse a p.Jindřicha Jurzykowského k podpisu usnesení
dopravní značení na místní komunikaci u mateřské školky v Jasení umístění značky „Pozor děti“
prominutí pohledávky podle ust. § 102/3 zák. čís. 128/2000 Sb., nedoplatku za svoz komunálního odpadu za období 2002 –
2006 ve výši 50% rodině Šimkové, Návsí 280
smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě s SOJ Dukelská 600 Jablunkov
výpověď smlouvy o nájmu bytu p. Gabriele Cieslarové Návsí čp. 242
50% finanční spoluúčast pro členy zastupitelstva obce Návsí na tématický zájezd pořádaný SOJ
usnesení 93. zasedání Rady obce Návsí

-

-

-

Rada obce Návsí PŘIJALA :
- dle ust. § 13/1 písm. a) zák.čís. 420/2004 Sb. opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx

Rada obce Návsí

UKLÁDÁ:

175/93/06 – projednat umístění dopravní značky „Pozor děti“ u MŠ Jasení
T: ihned
Zodp. Čmielová
176/93/06 – provádět zaúčtování majetku k okamžiku uskutečnění účetního případu
T: ihned
Zodp. Turoňová

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce
Jindřich Jurzykowski
člen RO pověřený podpisem

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 92. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 16. 8. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
informace o průběhu stavby Silnice I/11 obchvat Jablunkova, projektové dokumentace objektů SO 107, SO 108,
SO 109, SO 110, SO 117
informace o průběhu oprav místních komunikací

Rada obce Návsí
-

-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 92 zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Jindřicha Jurzykowského, p. Vladislava Lipuse a p. Ing. Ilonu Klusovou k podpisu usnesení
změnu střešní krytiny, fasády a soklu budovy sociálního zázemí u sportovního areálu
usnesení 92. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx

Rada obce Návsí

UKLÁDÁ:

xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
člen RO pověřený podpisem

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 91. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 2. 8. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
informace o průběhu výstavby sportovního areálu – sociální zařízení
vyjádření Povodí Odry k zastřešenému kulturnímu stánku
žádost o finanční pomoc Konventu sester Alžbietinek v Jablunkově

Rada obce Návsí
-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 91. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Ing. Ilonu Klusovou a p. Jindřicha Jurzykowského a p. Vladislava Lipuse k podpisu usnesení
dohodu o zvláštním užívání pozemních komunikací s fa Alpine CZ
výpočet vodného za I. pololetí 2006 u RD čp. 797 dle průměrné spotřeby za rok 2004,2005
vyhlášení 11. kola půjček z Fondu rozvoje bydlení
usnesení 91. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
-

žádost o finanční pomoc Konventu sester Alžbietinek v Jablunkově
úpravu rozpočtu , navýšení kapitoly příspěvky spolkům a organizacím

Rada obce Návsí
174/91/06

UKLÁDÁ:

připravit návrh změny krytin a fasády na budově sociálního zařízení – výstavba sportovního areálu

T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Lipus
člen RO pověřený podpisem

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 90. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 12. 7. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
oznámení záměru „Autovrakoviště Czudek, Návsí“ – posuzování vlivů na životní prostředí
nabídku Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínksého slezska na schématické cyklistické mapy
oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava o přechodném dopravním značení pro výstavbu silnice I/11
Jablunkov - obchvat

Rada obce Návsí
-

-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 90. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. ing. Ilonu Klusovou a Jindřicha Jurzykowského a p. Vladislava Szkanderu k podpisu usnesení
smlouvu o dílo s fa Beskydská stavební a.s. Třinec na zhotovení stavby „Výstavba sportovního a kulturního areálu“
smlouvu o dílo č. 26138 s fa APS s.r.o. Český Těšín – výměna oken obytného domu čp. 616
přidělení bytu č. 38 v domě s pečovatelskou službou čp. 217 paní Sikorové Zuzaně, Návsí čp. 183
smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene „Návsí - dostavba kanalizační sítě splaškových vod“
s m. Bulawovými, s m. Chýlkovými, s p. Sekulovou, s p. Hajdukem, s m. Haratykovými, s p. Chylkem, s p. Kantorovou
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Návsí - dostavba kanalizační sítě splaškových vod“
s firmou ACJ s.r.o.
usnesení 90. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

- žádost o finační pomoc Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx

Rada obce Návsí

UKLÁDÁ:

xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Szkandera
člen RO pověřený podpisem

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 89. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 28. 6. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

-

-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
protokol č. PVK/2006/1/Návsí o výsledku následné veřejnoprávní kontroly za rok 2005 a průběžné veřejnosprávní kontroly
za 1. pololetí 2005 příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí,
protokol č. PVK/2006/2/Návsí o výsledku následné veřejnoprávní kontroly za rok 2005 a průběžné veřejnosprávní kontroly
za 1. pololetí 2006 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučujícím Návsí
projednání žádosti s občany lokality Zopolí – zřízení veřejného osvětlení a zásobování pitnou vodou
cenové nabídky na výměnu oken obytného domu č.p. 616
informace o využití vlečky v areálu firmy FEP a dřevoskladu
změnu dopravního značení v lokalitě Pod Výtopnou, dle vyjádření PČR - Dopravního inspektorátu Frýdek - Místek

Rada obce Návsí
-

-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 89. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Lipuse a p. Jindřicha Jurzykowského a p. Ing. Ilonu Klusovou k podpisu usnesení
smlouvu o zřízení věcného břemene, vedení vodovodního řádu Rogovec, s m. Byrtusovými, s p. P. Ruttkayovou,
s p. P. Lorenczykem a s p. A. Loreńczykovou
smlouvu o zřízení věcného břemene, vedení vodovodního řádu Rogovec, s p. A. Heczkem a s p. V. Heczkem
smlouvu o zřízení věcného břemene, vedení vodovodního řádu Rogovec , s p. Ing. M. Dombrovskou
smlouvu o zřízení věcného břemene, vedení vodovodního řádu Rogovec, s m. Kurkovými, s p. Z. Křižánkovou a
s p. J. Kubikem
smlouvu o zřízení věcného břemene, vedení vodovodního řádu Rogovec , s m. Štefkovými, s m. Štefkovými a
s p. V. Janiczkem
smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“Návsí-dostavba kanalizační sítě splaškových vod“ s fa Kozubová
a.s
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Návsí-dostavba kanalizační sítě splaškových vod“ s fa FEP a.s.
prominutí pohledávky podle ust. § 128/2000 Sb. s Moravskoslezským dřevařským závodem, Šumperk a.s.,ve výši 14 102,Kč
zpětné proplácení faktur p. E. Byrtusové, na základě smlouvy č.3/2006 o půjčce z fondu rozvoje bydlení obce Návsí
cenovou nabídku od firmy APS Český - Těšín na výměnu oken obytného domu č.p. 616
návrh kalendáře na rok 2007 společnosti T- print Třinec v počtu 500 ks, variantu č.1
smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 06007 s fa Hausing s.r.o.
smlouvu o dílo číslo 203 4 506 s fa Alpine stavební společnost CZ - opravy MK
smlouvu o dílo na opravu chodníku a zřízení parkovacích míst na AS v obci Návsí s fa ISO CZ s.r.o.
smlouvu o dílo na rekonstrukci opěrné zdi u domu DPS čp. 217 v obci Návsí s fa ISO CZ s.r.o.
dohodu o ukončení nájmu pozemku p. č. 2005 k.ú. Návsí s p. M. Sikorou a s p. V. Sikorovou
smlouvy o věcném břemeni s paní V. Sikorovou a p. M. Sikorovou, zřízení a vedení vodovodního řádu Jasení a vrtné studny
panu Očkovi napojení vodovodní přípojky na místní vodovod Pod Výtopnou
usnesení 89. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx

Rada obce Návsí projednala
-

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

Rada obce Návsí
173/89/06

UKLÁDÁ:

zajistit cenovou nabídku na zhotovení 500 ks kalendářů na rok 2007 – varianta č.1

T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
člen RO pověřený podpisem

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 88. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 14. 6. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí

BERE NA VĚDOMÍ:

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
návrh programu jednání Zastupitelstva obce Návsí
Protokol číslo 1/2006/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2005 a průběžné veřejnosprávní kontroly
za rok 2006 u Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace

-

Rada obce Návsí
-

SCHVALUJE:

-

program 88. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Lipuse,p. Ing. Ilonu Klusovou a p. Jindřicha Jurzykowského k podpisu usnesení
smlouvy o zřízení věcného břemene, s p. J. Melišem,s p. R. Crespanem a s p. M. Sikorovou
cenovou nabídku od firmy Alpine na opravy MK 46c, MK 52 c, MK 9b
cenovou nabídku na úpravu autobusového stanoviště od firmy ISO CZ
cenovou nabídku na opravu opěrné zdi před budovou čp. 217 od firmy ISO CZ
smlouvu o dílo na opravu fasády obytného domu čp. 291 s fa J. Kubik
přidělení bytu č. 40 v domě s pečovatelskou službou čp. 217 manželům Sobekovým
rozhodnutí hodnotící komise o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Sportovní a kulturní areál Návsí –
sociální zařízení“ ( viz. zápis z výběrového řízení)
usnesení 88. zasedání Rady obce Návsí

-

-

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx
Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
- úpravu rozpočtu , převézt z rezervního fondu částku 154 500,- Kč do fondu silnice - opravy, nájem pozemků, parkoviště
- úpravu rozpočtu , převézt z rezervního fondu 1 500 000,- Kč do fondu sportovní areál – výstavba

Rada obce Návsí

UKLÁDÁ:

xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
člen RO pověřený podpisem

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 87. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 24. 5. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
informace o výběrovém řízení na sportovní a kulturní areál Návsí

-

Rada obce Návsí
-

SCHVALUJE:

program 87. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Szkanderu, p. Jindřicha Jurzykowského a p. Vladislava Lipuse k podpisu usnesení
smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově čp. 511 v Návsí p. Pyszko Jan
prodloužení pracovního poměru p. Hynkovi Karchovi do 30.6.2007
výměnu bytů č. 8 /p. Čavoj/ a č. 3 /p. Hamroziová/ v domě čp. 290 Návsí
přidělení bytu č. 21 v DPS p. Rychlíkovi J., bytem Návsí čp. 360
cenovou nabídku fa LIWIS spol. s.r.o. Návsí na zhotovení střídaček na fotbalové hřiště
usnesení 87. zasedání Rady obce Návsí

-

-

-

Rada obce Návsí
-

BERE NA VĚDOMÍ:

ZAMÍTÁ

žádost o finanční pomoc dětskému folklornímu souboru Jackové

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx
Rada obce Návsí

UKLÁDÁ:

xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Lipus
člen RO pověřený podpisem

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení z 86. zasedání Rady obce Návsí,
konaného dne 10. 5. 2006 v 15,00 hodin
v kanceláři starostky

Rada obce Návsí

BERE NA VĚDOMÍ:

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
cenové nabídky na opravu MK 9b, MK 46c, MC 52c

-

-

Rada obce Návsí

SCHVALUJE:

program 86. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. PaedDr.Lenku Husarovou, p. Vladislava Lipuse, a p. Vladislava Szkanderu k podpisu usnesení
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s m. Očkovými
pronájem části pozemku p.č. 862 k.ú. Návsí na dobu 5 let, v celkové výši 2 500,- Kč za rok
pronájem nebytových prostor čp. 511 p. Janu Pyszkovi
přechod nájmu bytu č.1 na čp. 289 z p. Jindřicha Jalubského na pana Martina Jakubského
cenovou nabídku na zhotovení nápisu na budovu ZŠ Návsí
smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Iniciativy Společnosti
INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
usnesení 86. zasedání Rady obce Návsí

-

-

-

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx
Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx
Rada obce Návsí
172/86/06

UKLÁDÁ:

projednat dopravní značení v lokalitě Pod Výtopnou
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Szkandera
člen RO pověřený podpisem

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 85. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 26. 4. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí

BERE NA VĚDOMÍ:

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
oznámení o pořádání společenské předvolební akce,setkání kandidátů KSČM s občany
cenové nabídky na opravu MK 9b, MK 46c
opravu mostního křídla po dopravní nehodě na mostě ev.č. 11-187

-

-

Rada obce Návsí
-

SCHVALUJE:

program 85. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Lipuse, p. Jindřicha Jurzykowského a p. Ing. Ilonu Klusovou k podpisu usnesení
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, vodovodní přípojka k RD čp. 34
úhradu neinvestičních nákladů na plnění školní docházky za rok 2005/2006 žáků, kteří navštěvují ZŠ v obci Písek
cenovou nabídku p. Byrtuse na opravu vodovodního řádu Rohovec
úpravu památníku u ZŠ Návsí, označení názvu ZŠ Návsí
úpravu příjezdové cesty k RD – lokalita nad ZŠ Návsí
usnesení 85. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx
Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx
Rada obce Návsí
171/85/06

UKLÁDÁ:

zajistit další cenové nabídky na opravu MK 9b, MK 46c, MC 52c
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
člen RO pověřený podpisem

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 84. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 12. 4. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí

BERE NA VĚDOMÍ:

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
žádost o pronájem části pozemku p.č. 862 za účelem umístění reklamního zařízení
výroční zprávu Mateřské školy Kaštánek za rok 2005

-

-

Rada obce Návsí
-

SCHVALUJE:

-

program 84. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Szkanderu, p. Vladislava Lipuse a p. Jindřicha Jurzykowského k podpisu usnesení
kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Kaštánek ve výši 27 190,58 Kč
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s m. Bilkovými, p.J. Lyskem a m. Sikorovými
smlouvu o zřízení věcného břemene s p. Ing. J. Byrtusem
zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 862 k.ú. Návsí
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Českými dráhami a.s.
darovací smlouvu č. Sp/19/2006/St
využití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2005 na předplatné časopisu Burda a PC Magazín,
nákup ratanového nábytku, nákup motorové pily a nákup sítě o odpadkových košů
výměnu bytu č.40 za byt č. 13 v DPS čp. 217
revokaci usnesení z 82. zasedání RO Návsí – převod hospodářského výsledku za rok 2005 u MŠ ve výši 55 832,58 Kč
do rezervního fondu
odprodej starých monitorů
usnesení 84. zasedání Rady obce Návsí

-

-

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx
Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx
Rada obce Návsí
170/84/06

UKLÁDÁ:

zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 862 k.ú. Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
člen RO pověřený podpisem

Zodp. Pavlína Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 83. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 29. 3. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí

BERE NA VĚDOMÍ:

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor čp. 511, pan Kužma
vyjádření Dozorčí rady státního Fondu rozvoje bydlení k vrácení přeplatku
žádost Slezské diakonie o využití jiných obecních prostor za účelem provozování Centra denních služeb
stanovisko České spořitelny a.s. k pořízení a provozu bankomatu v Návsí
projednání návrhu kulturního areálu za účasti p. Ing. Karcha a p. Lyskové

-

-

-

Rada obce Návsí
-

SCHVALUJE:

-

program 83. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Jindřicha Jurzykowského, p. Ing. Ilonu Klusovou a p. Vladislava Lipuse k podpisu usnesení
smlouvu o úhradě vicenákladů za ztíženou správu mostního objektu
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 511 - pošta
smlouvy o poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2006
na základě žádostí žadatelů, viz. příloha
nákup mulčovací sítě úpravu na hříště III. generace
žádost p. Josefa Byrtuse a Milana Muchy o oplocení pozemku p.č. 1254 k.ú. Návsí
návrh projektové dokumentace kulturního areálu, varianta 1
usnesení 83. zasedání Rady obce Návsí

-

-

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx
Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx
Rada obce Návsí
169/83/06

UKLÁDÁ:

zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 511 - pošta
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Lipus
člen RO pověřený podpisem

Zodp. Pavlína Turoňová
Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 82. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 15. 3. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
zprávu školské komise
návrh programu jednání ZO Návsí, konaného dne 16.3. 2006
projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní řád s majiteli pozemku p.č. 2005 k.ú. Návsí

Rada obce Návsí
-

-

-

SCHVALUJE:

program 82. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Jindřicha Jurzykowského, p. Ing. Ilonu Klusovou a p. Vladislava Szkanderu k podpisu usnesení
převést do rezervního fondu hospodářský výsledek za rok 2005 u PZŠ ve výši 41 726,06 Kč
u MŠ ve výši 55 832,58 Kč
u ZŚ ve výši 114 185,- Kč
prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny do 31.8. 2006, p. Renáta Kantorová, Návsí čp. 500
nájemní smlouvu na pronájem garáže s fa Netis a.s. Návsí
ukončení nájemní smlouvy na pronájem garáže s Kozubovou a.s. Návsí
prominutí pohledávky podle § 102/3 zák. č. 128/2000 Sb., ve výši 10 390,94 Kč – nájem nebytových prostor - pekárna
dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní Lhotka ve výši 8 200 Kč za rok
zveřejnění pronájmu pozemků p.č. 929/1, p.č. 929/2 a p.č. 925 k.ú. Návsí
mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti s firmou RECTE CZ, s.r.o. Ostrava
kupní smlouvu č.j. OFMH/1833-7/05
darovací smlouvu s SK Návsí
usnesení 82. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí
-

BERE NA VĚDOMÍ:

ZAMÍTÁ

žádost p. Macka o souhlas s pronájmem pozemků p.č. 929/1, p.č. 929/2 a p.č. 925 k.ú. Návsí nabízených PF ČR

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
-

schválení smluv o půjčce z Fondu rozvoje bydlení obce Návsí

Rada obce Návsí
168/82/06

UKLÁDÁ:

zveřejnění pronájmu pozemků p.č. 929/1, p.č. 929/2 a p.č. 925 k.ú. Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Szklandera
člen RO pověřený podpisem

Zodp. Pavlína Turoňová
Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 81. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 1. 3. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
žádost m. Čmelových o napojení na obecní vodovod
smlouvu o budoucí smlouvě o poskytnutí finančního prostředku z rozpočtu obce a o určení vzájemných práv a povinností
při výstavbě prodloužené části podchodu v žst. Jablunkov – Návsí
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Návsí za rok 2005
výroční zprávu příspěvkové organizace MŠ Návsí za rok 2005
výroční zprávu příspěvkové organizace PZŠ Návsí za rok 2005
posouzení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Návsí
posouzení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Návsí
posouzení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace PZŠ Návsí
informaci o jednání Dozorčí rady Fondu rozvoje bydlení ve věci vrácení přeplatku

Rada obce Návsí
-

-

SCHVALUJE:

program 81. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu, p. Vladislava Szkanderu, p. Jindřicha Jurzykowského a Ing. Ilonu Klusovou k podpisu usnesení
ukončení nájemní smlouvy ze dne 3.2. 1999 s p. Pavlem Cieslarem, bytem Milíkov čp. 11
smlouvu o zřízení věcného břemene s p. Pavlem Cieslarem, bytem Milíkov čp. 11
smlouvu o dodávce pitné vody z veřejného vodovodního řádu ve správě obce Návsí s firmou Smiten, spol. s r.o.
smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Odry, státní podnik
přijetí 5 pracovníků na VPP od 1.4. 2006 do 30.11. 2006
vyhlášení výběrového řízení na plnění veřejné zakázky Sportovní a kulturní areál se sociálním zařízením
dohodu o odstranění trvalého porostu a náhradě s firmou Inkos – Ostrava, spol. s r.o.
servisní smlouvu č. OV 05/06 s firmu Vodaservis s.r.o.
dodatek č.1 ke smlouvě o půjčce č. 01/2002
usnesení 81. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí
-

BERE NA VĚDOMÍ:

ZAMÍTÁ

žádost p. Byrtusové o prodloužení nájmu v bytě č. 1 v domě čp.142

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
-

projednat výši finančního příspěvku na prodloužení podchodu v žst. Jablunkov

Rada obce Návsí
164/81/06

UKLÁDÁ:

písemně vyzvat p. Jitku Byrtusovou k úhradě dlužné částky za nájem bytu č. 1 v domě čp. 142 a k vystěhování
do 31. března 2006
T: ihned

165/81/06

projednat s projektantem napojení m. Čmelových na stávající obecní vodovod v lokalitě Jasení
T: ihned

166/81/06

Zodp starostka

podání žádosti na Úřadu práce k přijetí 5 pracovníků na VPP od 1.4. 2006 do 30.11. 2006
T: ihned

167/81/06

Zodp. úsek místního hospodářství

Zodp. Ilona Sumegová

projednat v školské komisi posouzení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací MŠ
Návsí,PZŠ Návsí, ZŠ Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
člen RO pověřený podpisem

Zodp. Ilona Sumegová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 80. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 15. 2. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí

Rada obce Návsí
-

-

-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 80. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Ing. Ilonu Klusovou, p. Vladislava Szkanderu a p. Jindřicha Jurzykowského k podpisu usnesení
udělení výjimky PZŠ pro průměrný počet žáků na jednu třídu, dle zákona č. 561/2004 Sb.
smlouvu na dodávku programového vybavení, TOPSPIN SOLUTIONS, Smilovice u Třince
paní Pavlu Kantorovou jako vedoucího organizační složky Sportovní a kulturní klub
usnesení 80. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx

Rada obce Návsí
163/80/06

UKLÁDÁ:

uzavřít s paní Pavlou Kantorovou pracovní smlouvu od 1. dubna 2006
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
člen RO pověřený podpisem

Zodp.Ilona Sumegová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 79. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 1. 2. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky
Rada obce Návsí
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
výběrového řízení na funkci vedoucího organizační složky Sportovní a kulturní klub

Rada obce Návsí
-

-

-

-

-

BERE NA VĚDOMÍ:

SCHVALUJE:

program 79. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Lipuse, p. Ing. Ilonu Klusovou a p. Vladislava Szkanderu k podpisu usnesení
dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 19.3. 2006 s manžely Kantorovými
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s p. Bronislavem Kuśem
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Českou poštou s.p. Praha
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s p. Petrem Kuźmou
dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s p. Martou Petrovou
dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s m. Bujokovými
dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s p. Danuši Pindurovou
dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Těšínskými Jatky spol. s r.o.
dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s p. Lenkou Loboziakovou
dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s p. Janem Sadovým
dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s p. Karlem Ruckim
člena do Komise pro projednáváni přestupků paní llonu Sumegovou
poskytnutí věcného daru – popelnice na ples PZKO Návsí
snížení poplatku 50% za užívání sportovních zařízení obce Návsí pro členy SK Návsí
revokaci usnesení Rady obce ze dne 27. dubna 2005 – zrušení 50% slevy členům SK Návsí nad 15 let pro nájem hřiště nad
ZŠ
usnesení 79. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí

ZAMÍTÁ

xxx

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx

Rada obce Návsí
162/79/06

UKLÁDÁ:

vyzvat p.Pavlu Kantorovou, p. Michala Kukučku a p. Jiřího Linka do užšího výběrového řízení
na funkci vedoucího organizační složky Sportovní a kulturní klub

T: do příští Rady

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Vladislav Szkandera
člen RO pověřený podpisem

Usnesení
z 78. zasedání Rady obce Návsí, konaného dne 18. 1. 2006
v 15,00 hodin v kanceláři starostky

Rada obce Návsí
-

-

kontrolu plnění usnesení Rady obce Návsí
informace o zahájení stavby „Silnice 1/II – obchvat Jablunkova“
projednání s projektantem Ing. Marcelem Karchem návrh projektů – kulturní areál, garáže a rekonstrukce
hasičské zbrojnice
vyjádření paní Bockové k pronájmu bytu v domě čp. 227 manželům Didekovým

Rada obce Návsí

-

-

-

-

-

-

-

SCHVALUJE:

program 78. zasedání Rady obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Szkanderu, p. Vladislava Lipuse a p. Ing. Ilonu Klusovou k podpisu usnesení
dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 12.12. 2005
smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodu Návsí – Kempy
smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodního řádu a elektropřípojek na pozemcích p.č. 2019/9, 2020/2, 2027/5, 2216/6
a
2014 s manžely Sikorovými Návsí čp. 140
ukončení nájemní smlouvy ze dne 3.2. 1999 s manžely Sikorovými Návsí čp. 140, manžely Kolarčikovými Návsí 177,
manžely Sikorovými Návsí čp. 45, paní Filipowskou Návsí 217 a manžely Sikorovými Jablunkov čp. 430
prominutí pohledávek podle ust. § 102/3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – přestupky, pokuty a náklady řízení
smlouvu č. FM -01-06-11-Va o budoucí nájemní smlouvě
smlouvu č. FM-02-06-11-Va o podmínkách zřízení o budoucí smlouvě o právu věcného břemene
poskytnutí věcného daru – popelnice na ples Matici Slezské Návsí – Jasení
zrušení smlouvy o dílo na plužení MK s panem Ivanem Ruckým
uzavření smlouvy o dílo na plužení MK s paní Renatou Stefkovou
podnájem bytu č.1 v domě čp. 227paní Bockové manželům Didekovým
spisový a skartační řád obce Návsí
smlouvu o dílo na tvorbu GIS v roce 2006
dodatek č. 2 ke smlouvě č. HE/05/2004
prodloužení STL plynovodu k novostavbě rodinného domu a celé lokality určené pro výstavbu rodinných domů
zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům
škol, předškolních zařízení a školských zařízení s právní subjektivitou
stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací obce Návsí
revokaci usnesení Rady obce ze dne 10. srpna 2005, zrušení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory ženskému
pěveckému sboru Melodia
vyhlášení 10. kola půjček z Fondu rozvoje bydlení
usnesení 78. zasedání Rady obce Návsí

Rada obce Návsí
xxx

BERE NA VĚDOMÍ:

ZAMÍTÁ

Rada obce Návsí DOPORUČUJE ZO:
xxx

Rada obce Návsí

158/78/06

UKLÁDÁ:

projednat s SDH Návsí návrh garáže pro požární vozidla
T: ihned

159/78/06

zpracování projektové dokumentace prodloužení STL plynovodu nad ZŠ Návsí
T: ihned

160/78/06

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

zpracování projektové dokumentace pro rozšíření vodojemu v Návsí - Rohovec nad samoobsluhou
T: ihned

161/78/06

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

vyhlášení 10. kola půjček z Fondu rozvoje bydlení
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
člen RO pověřený podpisem

Zodp. Gabriela Lipus

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

