USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11. listopadu 2002
Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o :
-

program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí
ověřovatelé zápisu p. Annu Sikorovou, p. Vladislava Heczka
volební komisi ve složení p. Mgr. Radim Turek, p. Stanislav Lisztwan, p. Ing. Bronislav Brzuchański
návrhovou komisi ve složení p. Rostislav Kolesa, p. Vladislav Szkandera, p. Vladislav Lipus
jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí
volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí
dle ust. § 84 odstavce 2 písmene l) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
1 dlouhodobě uvolněného člena ZO tj. starostu s účinnosti od 11. 11. 2002
1 neuvolněného člena ZO tj. místostarostu s účinnosti od 11. 11. 2002
usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Zastupitelstvo obce z v o l i l o :
-

podle § 84 odstavce 2 písm. m) zákona 128/2000 o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
starostu Obce Návsí PaedDr. Lenku Husarovou
místostarostu Obce Návsí Ing. Ilonu Klusovou
další členy Rady obce Návsí p. Vladislava Szkanderu, p. Vladislava Lipuse, p. Jindřicha Jurzykowského

Zastupitelstvo obce u k l á d á :
-

svolat další zasedání Zastupitelstva obce Návsí

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

p. Vladislav Lipus
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 29. 1. 2003 v 15:00 hodin na Obecním úřadě Návsí

Zastupitelstvo obce
-

bere na vědomí :

kontrolu plnění usnesení
žádost Obce Milíkov o výkon státní správy na Stavebním úřadě Návsí pro Obec Milíkov

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
-

program 2. zasedání ZO Návsí
ověřovatelé zápisu: p. Vladislav Szkandera, p. Rostislav Kolesa
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Halina Dordová, p. Stanislav Lisztwan, Ing. Olga Nádvorníková
zprávu o činnosti Rady obce Návsí
úpravu rozpočtu obce Návsí k 31. 12. 202
smlouvu o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční akce – Jablunkov –
obchvat silnice I/11
smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Návsí –
změna čl. IV odst. 2 výše příspěvku 15.000,-- Kč
usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Zastupitelstvo obce z a m í t á :
xxxxx

Zastupitelstvo obce u k l á d á :
xxxxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce Návsí

Ing. Olga Nádvorníková
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 19. 3. 2003 v 16:00 hodin na Obecním úřadě Návsí

Zastupitelstvo obce
-

bere na vědomí :

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti rady obce Návsí
informace zástupců společnosti KODIS o zajišťování ostatní dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
-

program 3. zasedání ZO Návsí
ověřovatelé zápisu: p. Stanislav Lisztwan, p. Vladislav Heczko
návrhovou komisi ve složení: p. Vladislav Lipus, Mgr. Marcela Sikorová, p. Anna Sikorová
prodej části obecního pozemku p. č. 2984/1 k. ú. Návsí manželům Urbánkovým, bytem Dělnická 2437, Karviná za cenu 100,-Kč/1 m2, náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
prodej obecních pozemků p. č. 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 k. ú. Návsí Stavebnímu bytovému družstvu Třinec, zastavěná plocha pod
obytnými domy čp. 866, 867, 868 za cenu 100,-- Kč/1 m 2, zastavěná plocha – ostatní, nádvoří za cenu 80,-- Kč/1 m 2, náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
přijetí darů – pozemků pod místní komunikací č. 23 C – p. č. 3258, 3275/1, 3275/2, 3275/3, 3275/4, 3275/5 k. ú. Návsí, náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel
prodej obecního pozemku p. č. 1634/2 k. ú. Návsí manželům Bockovým, bytem Návsí 55 za cenu 30,-- Kč/1 m 2, náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel
rozbor hospodaření Obce Návsí za rok 2002 bez výhrad
zprávu o hospodaření ZŠ Návsí za rok 2002 a stanovení hospodářského výsledku ZŠ Návsí pro rok 2003 jako nulový
rozpočet Obce Návsí pro rok 2003, příjmová a výdajová část ve výši 36.800.000,-- Kč
odměny neuvolněným členům ZO Návsí dle předloženého návrhu poprvé za měsíc březen 2003, místostarostce a členům RO od
měsíce ledna 2003
vyplácení odměn neuvolněným členům ZO, předsedům komisí a výborů 2x ročně – k 30. 6. a 30. 11. kalendářního roku
zřízení 3 členného osadního výboru pro místní část Jasení
zvýšení příspěvku obce Návsí Sdružení obcí Jablunkovska o 3,-- Kč/1 obyvatel
rozpočtový výhled Obce Návsí na období 2003 – 2007
plán rozvoje obce Návsí pro období 2003 – 2006
vstup Obce Návsí do Svazu měst a obcí ČR
postup Obce Návsí v rámci přípravy na realizaci staveb zahrnutých do programu revitalizace povodí Olše
členy výborů:
finanční výbor – Anna Benková, Ing. Marcela Rusnoková
kontrolní výbor – Jan Czudek, Pavel Motyka
výbor pro národnostní menšiny – MUDr. Vladislav Trombik, Halina Koudelková, Anna Jalowiczorová, Michaela Kluzová
usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Zastupitelstvo obce z a m í t á :
xxxxx

Zastupitelstvo obce u k l á d á :
06/03/03 – vypracovat darovací smlouvy s majiteli pozemků pod místní komunikací č. 23 C a pověřuje starostku k podpisu těchto
smluv
T: ihned
Zodp.: Turoňová
07/03/03 – vypracovat kupní smlouvy s manželi Urbánkovými, Dělnická 2437, Karviná a manželi Bockovými, Návsí 55 na prodej
části pozemku p. č. 2984/1 a p. č. 1634/2 k. ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned
Zodp.: Turoňová
08/03/03 – vyzvat svazy národnostních menšin v obci, aby delegovali své zástupce do výboru pro národnostní menšiny
T: ihned
Zodp.: Anna Sikorová
09/03/03 – zmapovat počet sociálně potřebných občanů v obci a jejich zájem o sociální služby poskytované obcí
T: v průběhu r. 2003
Zodp.: Mgr. Marcela Sikorová

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce Návsí

Vladislav Lipus
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 12. 6. 2003 v 16:00 hodin na Obecním úřadě Návsí

Zastupitelstvo obce
-

bere na vědomí :

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti Rady obce Návsí
seznam komisí včetně předsedů a členů
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2002

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
-

program 4. zasedání ZO Návsí včetně doplnění bodů 5g) – 5l)
ověřovatelé zápisu: p. Stanislav Lisztwan, p. Mgr. Bogdan Hajduk
návrhovou komisi ve složení: p. Vladislav Szkandera, p. Josef Kokeš, p. Ing. Olga Nádvorníková
zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 1347 k. ú. Návsí
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1386/1 k. ú. Návsí
zveřejnění záměru odkoupení pozemků p. č. 5045, 5046, 5049, 5051, 5053, 5054, 5055 k. ú. Návsí a stanovení ceny za 1 m 2 ve
výši 100,-- Kč, v případě, že darují pozemek pod místní komunikací obci, pokud nedojde k darování pozemků pod místní
komunikací stanoví se cenu ve výši 80,-- Kč/1 m2
přijetí daru – částí pozemků p. č. 3937/1, 3985/2, 3994/3, 3937/2, 3949/1, 3949/2, 4298/13, 3991, 3994, 3981, 3985/1, 3994/4,
4298/19 k. ú. Návsí pod MK 6 B - Rohovec
podmínky pro odprodej obecních bytů čp. 500 a 501:
věcné předkupní právo pro Obec na koupi prodávaného bytu za cenu nabytí
zaplacení kupní ceny nejpozději do 30. 6. 2006
u bytové jednotky č. 5 v budově čp. 500 kupní cenu ve výši 1.750,-- Kč/1 m2
úrok z vkladů – smlouvy o smlouvě budoucí ke koupi bytu dle úrokové sazby České spořitelny, a. s. v období 08/1994 – 05/2003
tj. 4 %
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření obce Návsí za rok 2002 s vyjádření souhlasu, a to bez výhrad
příspěvek obce Návsí na studii „Zřízení mikrovlnného televizního systému MADS“ pro mikroregion Jablunkovsko ve výši
27.228,-- Kč
zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 2573/20 k. ú. Návsí
poskytnutí další odměny neuvolněným členům ZO Návsí – místostarostce a členům RO Návsí
prodloužení kontokorentního úvěru u Volksbank, a. s., Olomouc ve výši 1 mil. Kč do 30. 6. 2004
další členy kontrolního výboru: Ing. Otmar Heczko, Vladislav Suszka
výboru pro národnostní menšiny: Marian Waszut
odvolání členky výboru pro národnostní menšiny p. Anny Jalowiczorové, Návsí 43
pověření RO Návsí provádět rozpočtová opatření (§ 102 písm. a)) v rozsahu 250.000,-- Kč

Zastupitelstvo obce z a m í t á :
xxxxx

Zastupitelstvo obce u k l á d á :
10/04/03 - zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1347 k. ú. Návsí
T: ihned
Zodp.: Turoňová
11/04/03 - zveřejnit záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1386/1 k. ú. Návsí
T: ihned
Zodp.: Turoňová
12/04/03 - zveřejnit záměr odkoupení pozemků p. č. 5045, 5046, 5049, 5051, 5053, 5054, 5055 k. ú. Návsí
T: ihned
Zodp.: Turoňová
13/04/03 - vypracovat darovací smlouvy s majiteli pozemků pod MK 6 B – Rohovec a pověřuje starostku obce k podpisu těchto
smluv
T: ihned
Zodp.: Turoňová
14/04/03 – zveřejnit záměr odprodeje pozemku p. č. 2573/20 k. ú. Návsí
T: ihned
Zodp.: Turoňová
15/04/03 – vypracovat studii využití pozemku hřiště u pily
T: průběžně
Zodp.: Husarová
16/04/03 – projednat varianty prodeje pozemku p. č. 1386/1 k. ú. Návsí:
1. varianta: pozemek pod garáží 100,-- Kč/1 m2 a zahrádky 60,-- Kč/1 m2
2. varianta: pozemek za jednotnou cenu 70,-- Kč/1 m2
T: ihned
Zodp.: Turoňová

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce Návsí

Ing. Olga Nádvorníková
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 18. 9. 2003 v 15:00 hodin na Obecním úřadě Návsí
Zastupitelstvo obce
-

bere na vědomí :

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti rady obce Návsí
prezentaci firmy Hanzelli a Zlatý dům
tradiční setkání 3 obcí na Filipce 25. 9. 2003

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
-

program 5. zasedání ZO Návsí
ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Sikorová, Vladislav Heczko
návrhovou komisi ve složení: Rostislav Kolesa, Jindřich Jurzykowski, ing. Ilona Klusová
Přijetí darů – pozemků pod místní komunikací č. 43 C – p.č. 2349/1, 2349/2, 2349/3, 2359/1, 2359/2 a 2359/3 k.ú. Návsí
s podmínkou nevyorávání sněhu na plot, který se nachází na pozemku p.č. 2348, 2344/4 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem
hradí obec, jako obdarovaná
přijetí daru – částí pozemku p. č. 3994/1 k. ú. Návsí pod MK 6 B – Rohovec, náklady spojené s převodem hradí obec, jako
obdarovaná
Přijetí darů – pozemků pod místní komunikací č. 7B a 9B – p.č. 714/3, 3708/1, 3725, 3708/2, 3708/3, 3737/5, 3737/4, 3737/3,
3737/2, 3746, 3737/1, 3710 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí obec, jako obdarovaná
Přijetí darů – pozemků pod místní komunikací č. 14 C – p.č. 3922/3, 3922/4, 3901, 3922/5, 3898, 4006, 4014/1 k.ú. Návsí,
náklady spojené s převodem hradí obec, jako obdarovaná
Přijetí darů – pozemků pod místní komunikací č. 8B + spojka – p.č. 3717/5, 3925, 3927/3, 3922/1, 3922/2, 3877, 3888/3, 3954,
3955 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí obec, jako obdarovaná
Přijetí darů – pozemků pod místní komunikací 3C2 – p.č. 5046, 5053, 5051, 5055 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí
obec, jako obdarovaná
Odkoupení pozemků p.č. 5045, 5049, 5054 k.ú. Návsí za cenu 100,-- Kč/1 m 2, náklady spojené s odkoupení hradí nabyvatel tj.
Obec Návsí
Prodej části obecního pozemku p.č. 1347 k.ú. Návsí p. Ondrušové, bytem Návsí čp. 676 za cenu 60,-- Kč/1m 2, náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel
Prodej části obecního pozemku p.č. 1347 k.ú. Návsí p. Antonínu Chýlkovi, bytem Návsí čp. 516 za cenu 60,-- Kč/1m 2, náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel
Prodej části obecního pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí – SBD a.s. Třinec za cenu 80,-- Kč/1 m 2, náklady spojené s převodem
hradí nabyvatel
Prodej části obecního pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí p. Ivetě Sikorové, bytem Návsí čp. 799 za cenu 100,-- Kč/1 m 2, náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel
Prodej části obecního pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí p. Jaroslavu Labajovi, bytem Návsí čp. 799 za cenu 100,-- Kč/1 m 2,
náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
Prodej části obecního pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí p. Janu Jurgovi , bytem Návsí čp. 799 za cenu 100,-- Kč/1 m 2, náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel
Prodej části obecního pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí p. Ing. Petru Bujokovi, bytem Návsí čp. 798 za cenu 100,-- Kč/1 m 2,
náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
Záměr zveřejnění prodeje obecního pozemku p.č. 1383, 1384 k.ú. Návsí a stanovení ceny za 1m2 ve výši 100,-- Kč
Záměr zveřejnění prodeje části obecního pozemku p.č. 21 k.ú. Návsí
omezení věcného předkupního práva na dobu určitou 10 let s tím, že věcné předkupní právo se nebude vztahovat na dary osobám
blízkým a na dědění – prodej bytových jednotek v domě čp. 500 a 501
Převod bytové jednotky č. 1 v domě čp. 500 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 984/1 k.ú.
Návsí p. Renátě Kantorové, bytem Návsí čp. 500 za cenu 108.660,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 2 v domě čp. 500 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 984/1 k.ú.
Návsí p. Anně Komínové, bytem Návsí čp. 500 za cenu 110.593,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 3 v domě čp. 500 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 984/1 k.ú.
Návsí p. Marii Linkové, bytem Návsí čp. 500 za cenu 109.868,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 4 v domě čp. 500 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 984/1 k.ú.
Návsí p. Jarmile Šotkovské, bytem Návsí čp. 500 za cenu 108.310,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 5 v domě čp. 500 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 984/1 k.ú.
Návsí manželům Szotkowským, bytem Návsí čp. 500 za cenu 147.025,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 6 v domě čp. 500 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 984/1 k.ú.

-

Návsí p. Ireně Pyszkové, bytem Návsí čp. 500 za cenu 108.110,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 1 v domě čp. 501 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 983/1 k.ú.
Návsí p. Janu Trombikovi, bytem Návsí čp. 501 za cenu 92.568,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 2 v domě čp. 501 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 983/1 k.ú.
Návsí manželům Marinovým, bytem Návsí čp. 501 za cenu 91.516,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 3 v domě čp. 501 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 983/1 k.ú.
Návsí manželům Kročkovým, bytem Návsí čp. 501. za cenu 98.112,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 4 v domě čp. 501 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 983/1 k.ú.
Návsí manželům Hartlovým, bytem Návsí čp. 501 za cenu 98.162,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 5 v domě čp. 501 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p.č. 983/1 k.ú.
Návsí manželům Sikorovým, bytem Návsí čp. 501 za cenu 99.127,-- Kč
Převod bytové jednotky č. 6 v domě čp. 501 se spoluvlastnickým podílem ke společné části domu a pozemku p. č. 983/1 k.ú.
Návsí manželům Konderlovým, bytem Návsí čp. 501 za cenu 99.065,--Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 983/3 manželům Konderlovým, bytem Návsí čp. 501 za částku 6.592,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 983/3 manželům Sikorovým, bytem Návsí čp. 501 za částku 6.592,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 983/3 manželům Hartlovým, bytem Návsí čp. 501 za částku 6.592,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 983/3 manželům Kročkovým, bytem Návsí čp. 501 za částku 6.592,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 983/3 manželům Marinovým, bytem Návsí čp. 501 za částku 6.592,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 983/3 p. Janu Trombikovi, bytem Návsí čp. 501 za částku 6.592,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 984/3 p. Ireně Pyszkové, bytem Návsí čp. 500 za částku 7.467,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 984/3 manželům Szotkowským, bytem Návsí čp. 500 za částku 7.467,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 984/3 p. Jarmile Szotkowské, bytem Návsí čp. 500 za částku 7.467,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 984/3 p. Marii Linkové, bytem Návsí čp. 500 za částku 7.467,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 984/3 p. Anně Komínové, bytem Návsí čp. 500 za částku 7.467,-- Kč
Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 984/3 p. Renátě Kantorové, bytem Návsí čp. 500 za částku 7.467,-- Kč
prohlášení vlastníka dle přílohy
úpravu rozpočtu Obce Návsí k 1. 9. 2003
usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Zastupitelstvo obce z a m í t á :
-

v současné době z důvodu malého počtu zájemců odprodej pozemku p. č. 2573/20 k. ú. Návsí

Zastupitelstvo obce u k l á d á :
17/05/03 – vypracovat darovací smlouvy s majiteli pozemků pod místní komunikacemi a pověřuje starostku k podpisu těchto
darovací smluv
T: ihned
Zodp.: Turoňová
18/05/03 – vypracovat kupní smlouvu na odkup pozemků p.č. 5045, 5049, 5054 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu těchto
smluv
T: ihned
Zodp.: Turoňová
19/05/03 – vypracovat kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1347 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned
Zodp.: Turoňová
20/05/03 – projednat se zástupci Sm VaK a.s. Ostrava o napojení dvou rodinných domů na vodovodní řád – zajištění náhradního
zdroje pitné vody z důvody realizace stavby hřbitova na pozemku p. č. 5045, 5049, 5054 k. ú. Návsí
T: ihned
Zodp.: Turoňová
21/05/03 – vypracovat kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu k těchto smluv
T: ihned
Zodp.: Turoňová
22/05/03 – projednat v RO ukončení nájemních smluv na pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí v souvislosti s prodejem tohoto pozemku
T: další jednání RO
Zodp.: Turoňová
23/05/03 – zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1383, 1384 k.ú. Návsí
T: ihned
Zodp.: Turoňová
24/05/03 – zveřejnit záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 21 k.ú. Návsí
T: ihned
Zodp.: Turoňová

25/05/03 – vypracovat kupní smlouvy na prodej domu čp. 500 a 501, pozemku p.č.984/1, 984/3, 983/1, 983/3 k.ú. Návsí a pověřuje
starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned
Zodp.: Turoňová
26/05/03 – rozšíření stavební komise o p. Vladislava Heczka pro schůzky s občany v souvislosti se stavbou silnice I/11 Jablunkov –
obchvat
T: ihned
Zodp.: ZO Návsí
27/05/03 – připravit návrhy řešení nákladů odpadového hospodářství
T: další jednání ZO
Zodp.: Husarová, Čmielová

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová

předsedkyně návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11. 12. 2003 ve 14:00 hodin v Penzionu Kostkov

Zastupitelstvo obce
-

bere na vědomí :

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti rady obce Návsí
přehled investičních akcí realizovaných v roce 2003
informace o průběhu stavby „Silnice I/11 Jablunkov obchvat“

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
-

program 6. zasedání ZO Návsí
ověřovatelé zápisu p. Vladislav Heczko, Vladislav Lipus
návrhovou komisi ve složení p. Josef Kokeš, p. Rostislav Kolesa, p. Jindřich Jurzykowski
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ s polským jazykem vyučovacím Návsí, Pod Výtopnou 190
zřizovací listinu ZŠ Návsí 345
přijetí daru – pozemku pod místní komunikací č. 43 C – část pozemku p.č . 2358 k. ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí
obec, jako obdarovaná
revokaci usnesení č. 3 ze dne 19. 3. 2003 ve věci prodeje obecního pozemku p. č. 14/2 k. ú. Návsí SBD Třinec
prodej části pozemku p. č. 14/2 k. ú. Návsí SBD Třinec, cena 800,-- Kč/1m2, náklady spojené s prodejem hradí nabyvatel
prodej části pozemku p. č. 14/2 k. ú. Návsí manž. Klusovým, bytem Návsí 691, cena 60,-- Kč/1m 2, náklady spojené s prodejem
hradí nabyvatel
prodej obecního pozemku p.č. 1383, 1384 k. ú. Návsí SBD Třinec za cenu 100,-- Kč/1m 2, veškeré náklady spojené s převodem
hradí nabyvatel
prodej části obecního pozemku p. č. 21 k. ú. Návís p. Janu Di-Giustovi, Návsí 866 za účelem zřízení zahrádky, cena pozemku
60,-- Kč/1m2, náklady spojené s prodejem hradí nabyvatel
přijetí daru – pozemků pod místní komunikací 6B – části pozemku p.č. 4298/14, 4298/15, 4298/7, 3993/3, 3994/3 a 3996 k. ú.
Návsí, náklady spojené s převodem hradí Obec Návsí
revokaci usnesení č. 4 ze dne 12. 6. 2003 ve věci přijetí daru, pozemku p.č. 3994/3 a 3937/2 k. ú. Návsí
zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 3708/3 za část obecního pozemku p.č. 3164 k.ú. Návsí
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 3164 k. ú. Návsí
cenu za odprodej rozdílu p. č. 3164 k. ú. Návsí ve výši 60,-- Kč, náklady spojené s prodejem hradí nabyvatel
revokaci usnesení č. 5 ze dne 18. 9. 2003 ve věci přijetí daru – pozemku p. č. 3708/3 k. ú. Návsí pod místní komunikací č. 7B
zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 3710 k. ú. Návsí za část obecního pozemku p. č. 3247 k.ú. Návsí
revokaci usnesení č. 5 ze dne 18. 9. 2003 ve věci přijetí daru pozemku p. č. 3710 k.ú. Návsí pod místní komunikací
přijetí daru, části pozemků p. č. 895 a 4350 k.ú. Návsí pod místní komunikací č. 8C, náklady spojené s převodem hradí Obec
Návsí jako obdarovaná
přijetí daru – části pozemku p.č. 5010,5012/1,5012/2,5012/4,5086/1,5012/3 a 5086/2 k. ú. Návsí pod místní komunikací č. 2B,
náklady spojené s převodem hradí Obec Návsí jako obdarovaná
úpravu č. 3 rozpočtu Obce Návsí k 1. 12. 2003, příjmy i výdaje ve výši 43.215.000,-- Kč
rozpočet Obce Návsí na rok 2004, příjmy i výdaje ve výši 41.655.000,-- Kč
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o místních poplatcích
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 požární řád Obce Návsí
dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dodatek č. 7 ke smlouvě mandátní o zabezpečení sběru, svozu a zneškodnění komunálního odpadu a nakládání se stavebním a
demoličním odpadem na území obce ze dne 7. 5. 1998 – Nehlsen Třinec, s. r. o.
poskytnutí další odměny neuvolněným členům ZO Návsí - členům RO Návsí a místostarostce
darovací smlouvu uzavřenou s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha č. DS 30703 Rad – část pozemku p. č. 5140/1 k. ú. Návsí
usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Zastupitelstvo obce z a m í t á :

-

námitku p. Žofie Vítové, Návsí 679 ve věci prodeje části obecního pozemku p. č. 2984/1 k. ú. Návsí manželům Urbánkovým
směnu pozemku p. č. 3710 k. ú. Návsí za část obecního pozemku p.č. 617 k. ú. Návsí
žádost p. Jana Bulawy, Návsí 11 ve věci převodu části pozemku p. č. 1348 k. ú. Návsí formou daru Obci Návsí

Zastupitelstvo obce u k l á d á :
28/06/03 - projednat v RO změnu nájemních smluv na pozemku p.č. 21 k.ú. Návsí v souvislosti s prodejem tohoto pozemku
T: ihned
Zodp.: Turoňová
29/06/03 - zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 3708/3 k.ú. Návsí za část obecního pozemku p.č. 3164 k. ú. Návsí na úřední desce
obecního úřadu
T: ihned
Zodp.: Turoňová
30/06/03 - zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 3710 k. ú. Návsí za část obecního pozemku p.č. 3247 k.ú. Návsí na úřední desce
obecního úřadu
T: ihned
Zodp.: Turoňová

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski

předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11.3.2004 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce
-

bere na vědomí :

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti rady obce Návsí
žádost občanského sdružení Pragmatismus
informace o průběhu stavby „Silnice I/11 Jablunkov obchvat“ – požadavky občanů

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
-

program 7. zasedání ZO Návsí
ověřovatelé zápisu p. Lisztwan, p. ing. Nádvorníková
návrhovou komisi ve složení p. Turek, p. Mgr. Sikorová, p. Lipus
směnu části obecního pozemku p.č. 3164 k.ú. Návsí za pozemek p.č. 3708/3 k.ú. Návsí, směna pozemků bude provedena ve
výměře 166 m2, část obecního pozemku přesahující výměru 166 m2 bude převedena manž. Kaletovým, Návsí 367 za úplatu ve
výši 60,-- Kč/1m2, náklady s převodem hradí nabyvatel t.j. manž. Kaletovi
směnu části obecního pozemku p.č. 3247 k.ú. Návsí za pozemek p.č. 3710 k.ú. Návsí p. Jana Szlauera, Návsí 127, náklady hradí
nabyvatel t.j. Jan Szlauer
revokaci usnesení č. 4 ze dne 7.12.201 ve věci prodeje obecních pozemků p.č. 41/2, 41/5 a 41/8 k.ú. Návsí
zveřejnění záměru převodu obecních pozemků p.č. 41/2, 41/5 a 41/8 k.ú. Návsí formou daru
zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1664/5 k.ú. Návsí
přijetí daru – část pozemku p.č. 714/4 k.ú. Návsí pod místní komunikací, náklady spojené s převodem hradí obec t.j. obdarovaná
úpravu rozpočtu Obce Návsí č. 1 – r. 2004
vstup obce Návsí do Slezského vodohospodářského svazku
smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Slezský vodohospodářský svazek“
stanovy Slezského vodohospodářského svazku
usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Zastupitelstvo obce z a m í t á :
xxx

Zastupitelstvo obce u k l á d á :
31/07/04 – vypracovat směnnou a kupní smlouvu s manž. Kaletovými Návsí čp. 367
T: ihned
Zodp.: Turoňová
32/07/04 – vypracovat směnnou smlouvu s p. Janem Szlauerem, Návsí čp. 127
T: ihned
Zodp. Turoňová
33/07/04 - zveřejnit záměr převodu pozemků p.č. 41/2, 41/5 a 41/8 k.ú. Návsí formou daru na úřední desce obecního úřadu
T: ihned
Zodp.: Turoňová
34/07/04 - zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1664/5 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned
Zodp.: Turoňová
35/07/04 – zadat zpracování projektové dokumentace na úpravu fotbalového hřiště včetně zázemí – hřiště u Pily
T: ihned
Zodp. Rada obce
36/07/04 – projednat žádost se členy občanského sdružení Pragmatismus za účelem její konkretizace
T: ihned
Zodp. Rada obce

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Vladislav Lipus
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 3. června 2004 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Obecní zastupitelstvo s ch v a l u j e :
-

program 8. zasedání ZO Návsí
ověřovatelé zápisu p.Annu Sikorovou a p. Mgr. Marcelu Sikorovou
návrhovou komisi ve složení p. Mgr. Bogdan Hajduk, p. Vladislav Heczko, p. Stanislav Listwan
úpravu rozpočtu obce Návsí č. 2, k 1. 5. 2004
závěrečný účet obce Návsí za rok 2003 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Návsí
za rok 2003 s vyjádřením souhlasu bez výhrad
prodloužení kontokoretního úvěru do 30.06. 2005 u Volksbank, a.s. Olomouc ve výši 1 mil. Kč
odměny neuvolněným členům ZO Návsí dle návrhů poprvé za měsíc květen 2004, místostarostce
a členům RO od ledna 2004
další plat za 1. pololetí roku 2004 dle nařízení 140/2004 Sb. místostarostce a členům rady obce
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Návsí, Návsí čp. 345,
okres Frýdek – Místek
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Návsí, Kaštanová 226
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa
z Polskim Jezykiem Nauczania, Návsí Pod Výtopnou 190, okres Frýdek – Mistek
prominutí pohledávky dle ust. § 85 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši 23.927,-- Kč
jako neuhrazenou fakturu č. 37/8MH/95 p. Pavla Sikory
vynětí příjezdové komunikace, která se nachází na části pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí z prodeje Stavebnímu bytovému družstvu
Třinec
zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p.č. 4358/1 a 4358/5 k.ú. Návsí
přijetí daru – pozemku pod místní komunikací č. 5B – p.č. 834/1, 834/2, 834/5, 834/6, 834/9, 834/10, 834/12 k.ú. Návsí, náklady
spojené s převodem hradí obec, jako obdarovaná
revokaci usnesení č. 6 ze dne 11.12.2003 ve věci prodeje části pozemku p.č. 21 k.ú. Návsí p. Janu Di-Giustovi, Návsí 866
prodej obecního pozemku p.č. 1664/5 k.ú. Návsí o výměře 103 m2 manž. Čmielovým , Návsí čp. 34
za cenu 30,-- Kč/1m2, náklady s převodem hradí nabyvatel
převod pozemků p.č. 41/2, 41/5 a 41/8 k.ú. Návsí formou daru Moravskoslezskému kraji, Ostrava, náklady s převodem hradí
nabyvatel
přijetí daru pozemku p.č. 2608, 2609, 2621/1, 2621/2 a část pozemku p.č. 2685/6, 2685/29 k.ú. Návsí formou daru pro nově
vzniklou místní komunikaci v souvislosti s obchvatem silnice I/11
zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p.č. 2685/25 za část pozemku p.č. 2685/26 k.ú. Návsí
přijetí daru – části pozemku p.č. 2329, 5140/5, 3300/3 a 3299/2 k.ú. Návsí pod autobusovými zastávkami, vývěsní skříňkou a
chodníkem, náklady s převodem hradí obdarovaná t.j. Obec Návsí
zveřejnění záměru směny části obecních pozemků p.č. 4283/53, 4256, 4885/4 a 4863/9 k.ú. Návsí
za pozemek p.č. 168 k.ú. Návsí
revokaci usnesení Zastupitelstva obce z 11.3. 2004 - smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí
„Slezský vodohospodářský svazek“
revokaci usnesení Zastupitelstva obce z 11.3. 2004 - stanovy Slezského vodohospodářského svazku
smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Slezský vodohospodářský svazek“
stanovy Slezského vodohospodářského svazku
spolufinancování investičních akcí v rámci projektu revitalizace povodí Olše na území obce Návsí
na období 2005 - 2010
usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
-

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
zprávu o činnosti Rady obce Návsí

Obecní zastupitelstvo z a m í t á :
-

žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 30/1 k.ú. Návsí, panu Romanu Szpyrcovi Návsí čp. 285

-

žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 21 k.ú. Návsí , panu janu Di-Giustovi Návsí čp. 866

Obecní zastupitelstvo p o s t u p u j e :
xxxxx

Obecní zastupitelstvo p r o j e d n á l o :
-

závěrečný účet obce Návsí za rok 2003 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Návsí za rok 2003 a
přijalo konkrétní opatření k náhradě nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledků hospodaření obce Návsí za rok 2003
výroční zpráva za rok 2003 – příspěvkové organizace, MŠ Návsí , Kaštanová 226, 739 92 Návsí
výroční zpráva za rok 2003 – příspěvkové organizace, PZŠ Návsí, Pod výtopnou 190, 739 92 Návsí
závěrečný účet SOJ spolu se zprávou o výsledku přezkoumání za rok 2003 o vyjádření souhlasu
bez výhrad
přehled o hospodaření za rok 2003 - příspěvkové organizace, ZŠ Návsí, Návsí čp. 345, 739 92
protokol č. 1/2004/Návsí o výsledku následné veřejnoprávní kontroly za rok 2003
příspěvkové organizace ZŠ Návsí
petici obyvatel obce Návsí, týkající se zavedení dvojjazyčnosti na území Návsí

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :
37/08/04 - začlenit příjezdovou komunikaci, která se nachází na pozemku p.č. 1386/1
do Pasportu místních komunikacích obce Návsí
T: ihned

Zodp.: Čmielová

38/08/04 – zveřejnit záměr odkoupení části pozemku p.č. 4358/1 a 4358/5 k.ú. Návsí na úřední desce
T: ihned

Zodp. : Turoňová

39/08/04 - vypracovat kupní smlouvu s manž. Čmielovými, Návsí čp. 34 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. : Husarová, Turoňová

40/08/04 - vypracovat darovací smlouvu na pozemky pod MK č. 5B a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. : Husarová, Turoňová

41/08/04 – vypracovat darovací smlouvu na pozemky nově vzniklé komunikaci / obchvat silnice 1/II / a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp.: Husarová, Turoňová

42/08/04 – zveřejnění záměru směny části obecních pozemků p.č. 4283/53, 4256, 4885/4, 4863/9 k.ú. Návsí
za pozemek p.č. 168 k.ú. Návsí na úřední desce
T: ihned

Zodp. : Turoňová

43/08/04 - projednat v Radě obce Návsí Smlouvy o výpůjčce se všemi příspěvkovými organizacemi
T: ihned

Zodp. : Rada obce

44/08/04 – vypracovat darovací smlouvy – pozemky pod autobusovými zastávkami, chodníkem a vývěsní
skříňkou a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

Zodp. : Husarová, Turoňová

45/08/04 - začlenit nově vzniklou místní komunikaci /obchvat silnice I/11/ do Pasportu místních
komunikací obce Návsí
T: ihned

Zodp.: Čmielová

46/08/04 – projednat předmět Petice – konkretizovat doplnění názvů
T: ihned

Zodp.: Výbor pro národnostní menšiny

47/08/04 – vypracovat dotaz na Českou poštu, České dráhy a Správu silnic Moravskoslezského kraje
v souvislosti s doplněním polských názvů
T: ihned

Zodp.: Husarová

48/08/04 – zřízení věcného břemene pro chůze a jízdy k pozemku p.č. 19, na části obecního pozemku / dvůr /
p.č. 22 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp.: Rada obce

49/08/04 – projednat změnu ceny za pozemky p.č. 4358/1 a 4358/5 s vlastníky pozemků
T: ihned

Zodp.: Husarová

50/08/04 – zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p.č. 2685/25 k.ú. Návsí
za část pozemku p.č. 2685/26 k.ú. Návsí na úřední desce
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Stanislav Listwan

předseda návrhové komise

Zodp. : Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
Z 10 . zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 16. 12. 2004
v 9,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí
Obecní zastupitelstvo p r o j e d n a l o :
-

žádost p. Vandy Hruškové, bytem Frýdek – Místek 497 o zrušení odkupu části obecního pozemku p.č. 4908/3 k.ú. Návsí

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
-

zprávy výborů: Finanční, Kontrolní, Národnostní menšiny
kontrolu plní usnesení
dotaz občanů k činnosti Mateřské školky v Jasení
zprávu o činnosti Rady obce Návsí
přehled akcí uskutečněných v roce 2004
informaci o přípravě Obchvatu silnice I/11 a Optimalizace tratě úseku Dětmarovice Mosty u Jablunkova

Obecní zastupitelstvo z a m í t á :
- odkoupení části pozemku p.č. 4358/1 k.ú. Návsí

Obecní zastupitelstvo s ch v a l u j e :
´
-

program jednání
ověřovatelé zápisu Marcelu Sikorovou, Annu Sikorovou
návrhovou komisi ve složení MUDr. Halina Dordová, Josef Kokeš, Jindřich Jurzykowský
úpravu rozpočtu Obce Návsí k 30.11. 2004
rozpočet Obce Návsí na rok 2005
akce na rok 2005
obecně závaznou vyhlášku č. 01/04 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny
a školního klubu
kupní smlouvu č. 2-61/INKOS/2004/Šoch – prodej podílů 8/16 obecních pozemků p.č. 5174/25 a p.č. 5176/11 k.ú. Návsí
Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p. Praha, náklady spojené s převodem hradí kupující a zmocňuje starostku k podpisu
smlouvy
přijetí darů – podílů – pozemku p.č. 4348 k.ú. Návsí pod místní komunikaci č. 9C, náklady spojené s převodem hradí obec,
jako obdarovaná a zmocňuje starostku k podpisu smlouvy
přijetí daru části pozemku p.č. 41/11 k.ú. Návsí /dle geometrického plánu/ od Moravskoslezského kraje Ostrava
kupní smlouvu – pozemek p.č. 2573/39 k.ú. Návsí /výměra 1 650 m2/ p. Petr Sikora, Třinec, Chopinova 422, náklady
s převodem hradí nabyvatel, pověřuje starostku k podpisu smlouvy
kupní smlouvu – pozemek p.č. 2573/41 k.ú. Návsí /výměra 1 441 m2/ manž. René a Pavlína Byrtusovi, Návsí čp. 681, náklady
s převodem hradí nabyvatel, pověřuje starostku k podpisu smlouvy
kupní smlouvu – pozemek p.č. 2573/42 k.ú. Návsí /výměra 1 710 m2/ p. Anna Brzuchańská, Návsí
čp. 870, náklady s převodem hradí nabyvatel, pověřuje starostku k podpisu smlouvy
kupní smlouvu – pozemek p.č. 2573/40 k.ú. Návsí /výměra 1 585 m2/ manž. Bronislava a Hedvika Brzuchańští, Návsí čp.
870, náklady s převodem hradí nabyvatel, pověřuje starostku k podpisu smlouvy
kupní smlouvu – pozemek p.č. 2573/38 k.ú. Návsí /výměra 1 720 m2/ manž. František a Helena Kamińští, Olomouc, ul.
M.Horákové 19
odkoupení části pozemku p.č. 4358/5 k.ú. Návsí /dle geometrického plánu/, cena 50,- Kč/1m2, náklady s převodem hradí
kupující tj. obec Návsí, pověřuje starostku k podpisu smlouvy
odkoupení pozemku p.č. 148/1 k.ú. Návsí /výměra 1074 m2/ a pozemku p .č. 149/1 k.ú. Návsí /výměra 1055 m2/ k.ú. Návsí,
cena 40,-- Kč/1m2, náklady s převodem hradí kupující tj. obec Návsí, pověřuje starostku k podpisu smlouvy
záměr zveřejnění směny části obecního p.č. 3234/10 k.ú. Návsí za část pozemku p.č. 3710
k.ú. Návsí
příspěvek ve výši 5 000,- Kč Konventu sester Alžbietinek v Jablunkově
přijetí dotace na výstavbu vodovodu Jasení a u PZKO ve výši 1 117 tisíc Kč
komisi pro zpracování žádosti o poskytnutí grantů pro spolky a organizace na území obce Návsí ve složení MUDr. Halina
Dordová, Ing. Ilona Klusová, Vladislav Szkandera, Stanislav Lisztwan
přípěvek Busu Slezsko ve výši 30 tis Kč, na krytí ostatní dopravní obslužnosti
odměny neuvolněným členům dle návrhu
podporu výstavby železniční zastávky v Třinci u Slovanu

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :
58/10/04

vypracovat kupní smlouvu s manž. Dworokovými na prodej části obecního pozemku
p.č. 4908/2 k.ú. Návsí a znalecký posudek lesního porostu
T: příští jednání ZO

59/10/04

zveřejnění směny části obecního pozemku p.č. 3234/10 k.ú. Návsí za část pozemku
p.č. 3710 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

60/10/04

Zodp. : PaedDr, Lenka Husarová

zhotovit geometrický plán části pozemku p.č. 4385/5 a vypracovat kupní smlouvu na odkup části pozemku p.č.
4385/5
T: ihned

63/10/04

Zodp. : PaedDr. Lenka Husarová

vyzvat do konce února 2005 spolky fungující na území obce Návsí k předložení
žádosti o přidělení grantů
T: ihned

62/10/04

Zodp. : Turoňová Pavlína

seznámit občany s vyjádřením příslušných úřadů oslovených ohledně stížnosti
k provozu čerpací stanice LPG
T: ihned

61/10/04

Zodp. : Turoňová Pavlína

Zodp. : Turoňová Pavlína

vyzvat vlastníky k darování pozemků pod místní komunikaci k domům manželů Dordových a manželů Pyszkových
obci Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
předseda návrhové komise

Zodp. : Turoňová Pavlína

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
Z 11 . zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 17. 3. 2005
v 15,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí
Obecní zastupitelstvo p r o j e d n a l o :
-

přípravnou dokumentaci stavby „Optimalizace traťového úseku Dětmarovice – Mosty u Jablunkova“ , bez připomínek

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
-

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti Rady obce Návsí
předběžný odhad ztráty Busu Slezsko a.s., v ostatní dopravní obslužnosti pro obec Návsí na rok 2005
žádosti o poskytnutí grantu na rok 2005
informace o bezúplatném převodu pozemků p.č. 168 a p. č. 165 k.ú. Návsí
kontrolu usnesení a informaci ve věci převodu pozemků pod místní komunikaci č. 28C
nárok na bezúplatný převod pozemku p.č. 4236 k.ú. Návsí do vlastnictví obce Návsí
závazný příslib občanů na zřízení vodovodní přípojky v lokalitě Nižní konec – Harcov

Obecní zastupitelstvo z a m í t á :
xxx

Obecní zastupitelstvo s ch v a l u j e :
-

program jednání
ověřovatelé zápisu p. Stanislava Lisztwana, p. Vladislava Heczka
návrhovou komisi ve složení p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Ing. Olga Nádvorníková, p. Anna Sikorová
úpravy rozpočtu obce Návsí k 1. 3. 2005
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí dle přílohy
směnu části obecního pozemku p.č. 3234/10 k.ú. Návsí za pozemek p.č. 3710 k.ú. Návsí ve vlastnictví p. Jana Szlauera,
Návsí čp. 127
revokaci usnesení č. 5 ze dne 18.9.2003 ve věci prodeje části pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí SBD Třinec
prodej pozemku p.č. 1386/1 k.ú. Návsí do spoluvlastnického podílu 1/13 všech nájemníků domu čp. 798 a čp. 799 za cenu
70,-- Kč/1m2 dle vyhotoveného geometrického plánu, náklady s převodem hradí nabyvatelé a pověřuje starostku k podpisu
kupní smlouvy
směnu části obecního pozemku p.č. 3234/10 k.ú. Návsí / dle přiloženého geometrického plánu / za pozemek p.č. 3710 k.ú.
Návsí
přijetí daru - pozemků 2545, 2554/6, 2554/5, části pozemků p.č. 2571/1, 2561, 2634/1, 2563/1, 2567/2, 2563/2, 2573/7,
2567/3 a podílu ¼ pozemku p.č. 2554/4 a 2554/1 pod místní komunikaci č. 43C, náklady s převodem hradí obec, jako
obdarovaná
prodej části obecního pozemku p.č. 4908/2 /nově vyčleněný pozemek p.č. 4908/7 a 4908/6 – výměra 107 m2 a
45 m2, manželům Dworokovým, cena pozemku 100, Kč/1m2, náklady s převodem hradí nabyvatel
smlouvu k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Návsí – Bus Slezsko a.s., s příspěvkem 40 000,- Kč
plán společných zařízení pro JPÚ Návsí, lokalita IV- obchvat silnice I/11
zásady pro poskytnutí grantů
příspěvek Českému rybářskému svazu Jablunkov ve výši 25 000,- Kč
příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 30 000,- Kč
dodatek č. 2 ke zřizovací listině Příspěvkové organizace Mateřská škola Návsí, Kaštanová 226
nulový hospodářský výsledek příspěvkových organizací
zveřejnění záměru odkupu pozemků p.č. 165, 168 k.ú. Návsí
zveřejnění směny obecních pozemků p.č. 4908/2, 4908/3, 4908/4 k.ú. Návsí za pozemky p.č. 165, 168 k.ú. Návsí

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :
64/11/05

vypracovat směnnou smlouvu s p. Janem Szlaurem, bytem Návsí čp. 127 a pověřuje starostku k podpisu
této smlouvy
T: : ihned

65/11/05

vypracovat darovací smlouvu /pozemky pod místní komunikaci č. 43C – pozemky p.č. 2545, 2554/6, 2554/5, části
pozemků p.č. 2571/1, 2561, 2634/1, 2563/1, 2567/2, 2563/2, 2573/7, 2567/3 a podíl ¼ pozemku p.č. 2554/4 a 2554/1 /
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

66/11/05

Zodp. : Turoňová Pavlína

vyhodnotit požadavky žadatelů o poskytnutí grantů v roce 2005
T: ihned

69/11/05

Zodp. : Turoňová Pavlína

zveřejnit záměr odkoupení pozemků p.č. 165 a p.č. 168 k.ú. Návsí
T: ihned

68/11/05

Zodp. : Turoňová Pavlína

vypracovat kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 4908/2 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

67/11/05

Zodp. : Turoňová Pavlína

Zodp. : Komise pro posouzení grandů

zveřejnit záměr směny obecních pozemků p.č. 4908/2, 4908/3, 4908/4 k.ú. Návsí za pozemek p.č. 165, 168
k.ú. Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Anna Sikorová
předseda návrhové komise

Zodp. Turoňová Pavlína

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 12 .mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 12. 5. 2005
v 15,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí

Obecní zastupitelstvo p r o j e d n a l o :
-

směnu pozemků p.č. 4908/2, 4908/3, 4908/4 za pozemky p.č. 168,165 k.ú. Návsí
odkup pozemků p.č. 168, 165 k.ú. Návsí

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
xxx

Obecní zastupitelstvo z a m í t á :
xxx

Obecní zastupitelstvo s ch v a l u j e :
-

program jednání
ověřovatelé zápisu p. Ing. Olgu Nádvorníkovou, p. Josefa Kokeše
návrhovou komisi ve složení p. Rostislav Kolesa, p. Stanislav Lisztwan, p. Vladislav Heczko
směnu pozemků p.č. 4908/2, 4908/3, 4908/4 za pozemky p.č. 168,165 k.ú. Návsí

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :
xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Stanislav Lisztwan

předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
Z 13 . zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 16. 06. 2005
v 15,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí

Obecní zastupitelstvo p r o j e d n á l o :
-

výroční zprávu Slezského vodohospodářského svazku za rok 2004, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Slezského vodohospodářského svazku se sídlem v Třinci za rok 2004, s vyjádřením souhlasu bez výhrad

-

výroční zprávu o hospodaření sdružení obcí Jablunkovka za rok 2004, spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2004, s vyjádřením souhlasu bez výhrad

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
-

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti rady obce Návsí
žádosti o změny ÚP obce Návsí
návrh rozpočtu hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2005
spolupráci s polskou vesnicí Bystrć
informace o zájezdu pro členy zastupitelstva obce Návsí do Litvy ve dnech 14.-18.9. 2005

Obecní zastupitelstvo z a m í t á :
xxx

Obecní zastupitelstvo s ch v a l u j e :
-

program jednání
ověřovatelé zápisu p. Mgr. Marcelu Sikorovou, p. Annu Luberovou
návrhovou komisi p. Vladislava Lipuse, p. Ing. Ilonu Klusovou, a p. Jindřicha Jurzykowského
úpravy rozpočtu č. 2 obce Návsí k 1. 6. 2005
dodatek č. 5 - prolongace kontokorentu do 30. 6. 2006, ve výši 1 mil. Kč
závěrečný účet Obce Návsí za rok 2004, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Návsí za rok 2004,
s vyjádřením bez výhrad
směnnou smlouvu s Lesy ČR s.p. Hradec Králové
přijetí daru – pozemku p.č. 834/4 a 834/7 k.ú. Návsí, pod místní komunikaci č. 5B
přijetí daru – podílů pozemků p.č. 2735/1,2764,2751,2771,2784/2,2780 k.ú. Návsí, pod místní komunikaci č. 28C
přijetí daru – pozemku p.č. 4352/37 k.ú. Návsí, pod místní komunikaci k PZKO

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :
70/13/05

vypracovat darovací smlouvu na pozemky p.č. 834/4 a 834/7 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu smlouvy

T: ihned

Zodp. Turoňová Pavlína

71/13/05
vypracovat darovací smlouvu na pozemky p .č. 2735/1,2764,2751,2771,2784/2,2780 k.ú. Návsí a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. Turoňová Pavlína

72/13/05

vypracovat darovací smlouvu na pozemek p.č. 4352/37 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu smlouvy

T: ihned

73/13/05

Zodp. Turoňová Pavlína

vypracovat návrh smlouvy o spolupráci a partnerství s polskou obcí Bystrć

T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp. PadDr. Lenka Husarová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
z 14 . mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 11.07. 2005
v 16,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí
Obecní zastupitelstvo p r o j e d n á l o :
xxx

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
xxx

Obecní zastupitelstvo z a m í t á :
xxx

Obecní zastupitelstvo s ch v a l u j e :
-

program jednání
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Lipuse a p. Jindřicha Jurzykowského
návrhovou komisi p.ing. Olgu Nádvorníkovou, p. Rostislava Kolesu a p. Josefa Kokeše
konání shromáždění občanů dne 13.7.2005 v době od 16,00 do 17,00 hodin, v souladu se zákonem
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
znění textu Petice za zahájení stavby Obchvatu Jablunkova v roce 2006
smlouvu o dílo s fa Beskydská stavební a.s. Frýdecká 225, Třinec na stavbu „Fotbalový areál Návsí“

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :
xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Olga Nádvorníková
předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
Z 15 . zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 12. 09. 2005
v 15,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n á l o :
xxx
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
-

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce
zprávu o činnosti Rady obce

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t á :
-

Záměr zveřejnění prodeje pozemku p.č. 1643 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v a l u j e :
-

program jednání
ověřovatele zápisu p. Mgr. Radima Turka a p. Annu Luberovou
návrhovou komisi ve složení p. Josef Kokeš, p. Stanislav Lisztwan a p. Mgr. Bogdan Hajduk
úpravu rozpočtu č. 3 k 31.08. 2005
přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2005 ve výši 5.4 mil. Kč na investiční akci „Výstavba sportovního a kulturního
areálu v Návsí“
Přijetí daru pozemku p.č. 933/4 k.ú. Návsí
vyhlášku č. 01/2005 o vytvoření a použití účelových prostředků „ Fondu rozvoje bydlení obce Návsí “
smlouvu o partnerství s Gmina Wilkowice, Polsko

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
xxx

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Bogdan Hajduk

předseda návrhové komise

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
Z 16 . zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 15. 12. 2005
v 9,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
-

plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
zprávu o činnosti Rady obce Návsí
zrealizované akci a opravy uskutečněné v roce 2005
navrhované akce a opravy na rok 2006
zprávy finančního a kontrolního výboru
návrh rozpočtu Slezského vodohospodářského svazku na rok 2006
návrh rozpočtu hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2006
vyjádření manželů Sztefkových k pomoci na zmírnění negativních dopadů výstavby a provozu
„Silnice I/11 Jablunkov – obchvat“

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e :
-

program jednání
ověřovatelé zápisu Mgr. Marcelu Sikorovou, Annu Luberovou
návrhovou komisi ve složení MUDr. Halinu Dordovou, Vladislava Heczka, Stanislava Lisztwana
úpravu rozpočtu č. 4 obce Návsí k 1.12. 2005
rozpočet obce Návsí na rok 2006 jako přebytkový
zveřejnění prodeje a odkupu 1/2 podílů pozemku p.č. 4283/53 k.ú. Návsí
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Návsí
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace PZŠ Návsí
obecní vyhlášku č.2/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
smlouvu o závazku ve veřejné linkové dopravě s BUS Slezsko, a.s. Třinec v zajišťování ostatní dopravní obslužnosti a
úhradu ztráty v důsledku ostatní dopravní obslužnosti ve výši 100 000 Kč
přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku – Místku za obec Návsí pana Jiřího Kantora
zřizovací listinu organizační složky Sportovní a kulturní klub Návsí čp. 345
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 5147/25 k.ú. Návsí
zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1428/4 k.ú. Návsí za část pozemku p.č. 2019/4 k.ú. Návsí
zveřejnění záměru odkoupení pozemku p.č. 136, 147, 144/1, 134/2 a části pozemku p.č. 146 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce z a m í t á :
XXX

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

Zastupitelstvo obce u k l á d á :

74/16/05

zveřejnění prodeje a odkupu 1/2 podílů pozemku p.č. 4283/53 k.ú. Návsí

75/16/05

T: ihned
Zodp.Pavlína Turoňová
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 5147/25 k.ú. Návsí
T: ihned

76/16/05

zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1428/4 k.ú. Návsí za část pozemku p.č. 2019/4 k.ú. Návsí
T: ihned

77/16/05

Zodp. Pavlína Turoňová

připravit analýzu spotřeby vody a financování vodného z místních vodovodů
T: další jednání ZO

79/16/05

Zodp. Pavlína Turoňová

zveřejnění záměru odkoupení pozemku p.č. 136, 147, 144/1, 134/2 a části pozemku p.č. 146 k.ú. Návsí
T: ihned

78/16/05

Zodp. Pavlína Turoňová

Zodp. místní hospodářství

řešit zmírnění následků po dostavbě „Silnice I/11 Jablunkov – obchvat“, pro občany lokality Pod Loskami
formou snížení daně z nemovitosti, a formou dotace na individuální protihluková opatření v případě,
že navrhovaná protihluková stěna bude nedostačující a individuální protihluková opatření nebudou řešena
ze strany Ředitelství silnic a dálnic po ukončení stavby
T: po dokončení stavby Obchvatu I/11

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

předseda návrhové komise
Stanislav Lisztwan

Zodp. Zastupitelstvo obce Návsí

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
Z 17 . zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 16. 03. 2006
v 16,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
-

plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
zprávu o činnosti Rady obce Návsí
informace o zahájení stavby „ Silnice I/11 Jablunkov – obchvat“
žádost společnosti Demicarr s.r.o., Slávkov u Brna
žádosti o poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2006
schéma tarifních zón v IDS Třinec a okolí
dostavbu kanalizační sítě splaškových vod obce Návsí – postup přípravy stavby a žádosti o dotaci z EU
analýzu spotřeby vody a financování vodného z obecních vodovodů
přípravu Mezinárodní běžecké trasy Kubalonka – Stožek – Filipka

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e :
-

-

program jednání
ověřovatelé zápisu p. Vladislava Heczka, p. Stanislava Lisztwana
návrhovou komisi ve složení p. Josef Kokeš, p. Vladislav Lipus a p. Ing. Ilona Klusová
rozpočtový výhled na období 2006 – 2007
úpravu rozpočtu č.1 na rok 2006
nulový hospodářský výsledek pro příspěvkové organizace ZŠ Návsí, PZŠ Návsí, MŠ Návsí
prodej části obecního pozemku p.č. 5147/25 k.ú. Návsí ( nově vyčleněný pozemek p.č. 5147/32 výměra 2m 2), paní
K. Sikorové , cena 100,- Kč/m2,, náklady s převodem hradí nabyvatel
odkoupení pozemku p.č. 144/1 k.ú. Návsí za 50 Kč/1m2, náklady s převodem hradí nabyvatel obec Návsí
směnu části obecního pozemku p.č. 1428/4 za část pozemku p.č. 2019/4 k.ú. Návsí
zveřejnění směny části pozemku p.č. 2019/9 za část obecního pozemku p.č. 1676
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Návsí
půjčky z fondu rozvoje bydlení obce Návsí,dle přílohy
přijetí dotace na projekt Melodia Beskyd z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko
stanovení výše odměn neuvolněným členům ZO Návsí, dle přílohy
vícepráce spojené s pokládkou poškozeného materiálu společnosti Demicarr s.r.o., Slávkov u Brna ve výši 180 000 Kč
smlouvy o poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2006
těmto organizacím : Českému rybářskému svazu celkem 25 000 Kč
Klubu důchodců Návsí celkem 50 000 Kč
PZKO Návsí celkem 63 000 Kč
PZKO Návsí – Melodia celkem 30 000 Kč
Matici Slezské MS Návsí celkem 41 000 Kč
usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Obecní zastupitelstvo z a m í t á :
xxx
Obecní zastupitelstvo p r o j e d n á l o :
xxx

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :
80/17/06 zpracování projektové dokumentace na obecní vodovod „ Pod Výtopnou“
T: ihned
81/17/06

přípravu zpracování projektu Mezinárodní běžecké trasy Kubalonka – Stožek – Filipka
T: ihned

82/17/06

Zodp. p. Turoňová

zveřejnění směny části pozemku p.č. 2019/9 za část obecního pozemku p.č. 1676
T: ihned

86/17/06

Zodp. p. Turoňová

vypracovat směnnou smlouvu a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

85/17/06

Zodp. p. Turoňová

vypracovat kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 144/1 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

84/17/06

Zodp. starostka

vypracovat kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 5147/25 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

83/17/06

Zodp. starostka

Zodp. p. Turoňová

vypracovat smlouvy o půjčky z fondu rozvoje bydlení obce Návsí,dle přílohy a pověřuje starostku k podpisu smluv
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová

předseda návrhové komise

Zodp. p. G. Lipusová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

Usnesení
Z 18 . zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 15. 06. 2006
v 16,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
-

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti Rady obce Návsí

Obecní zastupitelstvo s ch v a l u j e :
-

program jednání ZO Návsí
ověřovatelé zápisu p. MUDr. Halinu Dordovou, p. Mgr. Radima Turka
návrhovou komisi ve složení p. Jndřich Jurzykowski, p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Anna Luberová
15 členů Zastupitelstva obce Návsí pro volební období 2006-2010
směnu části obecního pozemku p.č. 1676 za část pozemku p.č. 2019/9
závěrečný účet Obce Návsí za rok 2005 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Návsí za rok 2005,
s vyjádřením bez výhrad
úpravu rozpočtu č. 2 k 1.6.2006
zveřejnit záměr prodeje části obecních pozemků p.č.665/1, 666/1 k.ú. Návsí
smlouvu č. Z_S12_12_4120048011 o budoucí smlouvě o oprávněných nakládech spojených s připojením odběrného
zařízení s ČEZ Distribuce a.s.
prodloužení kontokoretního úvěru do 30.6. 2007 u Volksbank, a.s. Olomouc ve výši 1 mil. Kč
přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci programu 298 110 – II. etapa výstavby „Sportovní a kulturní areál
Návsí“, ve výši 6 mil. Kč
revokaci z 17. zasedání ZO – smlouvu o půjčce z fondu rozvoje bydlení obce Návsí ve výši 340 000,- Kč
p. Evě Byrtusové
smlouvu o půjčce z fondu rozvoje bydlení obce Návsí ve výši 150 000,- Kč p. Evě Byrtusové
usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Obecní zastupitelstvo p r o j e d n a l o :
-

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský
svazek se sídlem v Třinci za rok 2005

-

zprávu o hospodaření sdružení obcí Jablunkovka za rok 2005, spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2005

Obecní zastupitelstvo z a m í t á :
xxx

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :
87/18/06

vypracovat směnnou smlouvu a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

88/18/06

zveřejnit záměr prodeje části obecních pozemků p.č.665/1, 666/1 k.ú. Návsí
T: ihned

89/18/06

Zodp. Turoňová Pavlína

Zodp. : Turoňová Pavlína

vypracovat smlouvy o smlouvách budoucích o úhradě nákladů spokených s připojením nového
odběrného zařízení v lokalitě Potoky
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
předseda návrhové komise

Zodp. Turoňová Pavlína

Ing. Ilona Klusová
místostarostka

USNESENÍ
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 31.10. 2006 v 16,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v a l i l o :
-

program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí

-

ověřovatelé zápisu p. Vladislava Lipuse, p. Rostislava Kolesu

-

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Jan Rusz, p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Jarmila Kantorová

-

předsedu volební komise p. Vladislava Szkanderu

-

členy volební komise p. Ing. Olgu Nádvorníkovou, p. Stanislava Lisztwana

-

jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Návsí

-

volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce Návsí tajným hlasováním

-

podle § 84 odstavce 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
dlouhodobě uvolněného člena ZO tj. starostku s účinnosti od 31.10. 2006
neuvolněného člena ZO tj. místostarostku s účinnosti od 31.10. 2006

Zastupitelstvo obce Návsí zvolilo:
podle § 84 odstavce 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění:
- starostku obce Návsí p. PaedDr. Lenku Husarovu
- místostarostku obce Návsí p.Ing. Ilonu Klusovou
- další členy Rady obce Návsí p.: p. Jindřicha Jurzykowského, p. Vladislava Lipuse a p. Mgr. Vladimíra Šnajdra
podle § 84 odstavce 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
- předsedkyni výboru kontrolního p. Mgr. Marcelu Sikorovou
- předsedkyni výboru finančního p. Ing. Olgu Nádvorníkovou
- předsedu výboru pro národnostní menšiny p. Mgr. Bogdana Hajduka
Zastupitelstvo obce Návsí z ř í d i l o :
-

pro volební období 2006-2010 výbor kontrolní
výbor finanční
výbor pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
1/1/06

svolat 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
T: 14.12. 2006

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce
Jarmila Kantorová
předsedkyně návrhové komise

Zodp. PaedDr. Lenka Husarová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

