USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 19.12. 2012 v 15 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
16/243 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
16/244 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
16/245 Protokol č. PVK/2012/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2011
a průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2012 u Masarykovy základní školy Návsí,
příspěvkové organizace
16/246 Protokol č. PVK/2012/2/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2011 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2012 u Základní škole a mateřské škole s polským jazykem
vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
16/247 Protokol č. VSK/2012/1/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2011 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2012 u Mateřské školy Kaštánek Návsí, příspěvková organizace
16/248 Aktuální informace Místní akční skupiny Jablunkovsko - MAS Jablunkovsko
16/249 Rozpočet hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2013
16/250 Žádost pana P. O., o vyřazení bodu Zadání změny č. 1 územního plánu Obce Návsí
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
16/251 Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
16/252 Ověřovatelé zápisu: p. Josefa Kokeše, p. Ilonu Klusovou,
16/253 Návrhovou komisi ve složení: p. Stanislav Lisztwan. p. Ing. Jan Rusz, p. Robert Karch
16/254 Rozpočtové opatření č. 6 – rok 2012
16/255 Rozpočet Obce Návsí na rok 2013
16/256 Stanovení nulového hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace: Masarykova základní
škola Návsí, Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, Mateřská
škola Kaštánek Návsí
16/257 Prodej obecních pozemků p. č. 2375/3, p.č. 2428/13, p.č. 2429/94, p.č. 2375/23, p.č. 2427/3 k.ú.
Návsí, m. V. a B. T., cena 100,- Kč/1m2, veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
16/258 Darovací smlouvu – poskytnutí daru na částečnou úhradu nákladů spojených se zřízením
vodovodních přípojek a s napojením na vodovodní řád Návsí – Zopolí dle předložené přílohy
16/259 Přijetí daru pozemku p. č. 2027/5 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí obec,
jako obdarovaná
16/260 Přijetí daru části pozemku p. č. 2892/1 k.ú. Návsí, náklady spojené s převodem hradí obec,
jako obdarovaná
16/261 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16/262 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s Českým svazem
včelařů, o.s. Jablunkov
16/263 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10 000 Kč Polskému svazu kulturně
osvětovému, Místní skupina Návsí
16/264 Zařazení správního území obce Návsí do územní působnosti Integrované strategie území regionu
Jablunkovsko na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou MAS Jablunkovsko
16/265 Zpracování Integrované strategie území regionu Jablunkovska na období 2014-2020

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř i l o:
16/266 Radu obce Návsí k provedení rozpočtového opatření č. 7 k 31.12.2012 v plném rozsahu

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
16/267 Vypracovat kupní smlouvu s m.. T. a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
16/268 Vypracovat darovací smlouvu s p. M. S., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
16/269 Vypracovat darovací smlouvu s p. J. a p. J. P., p. W. W., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Stanislav Lisztwan
předseda návrhové komise

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 06.12. 2012 v 15 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
15/234 Rozpočet 2013 a výhled 2014 a 2015 Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolný svazek obcí
15/235 Zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolný svazek obcí, za rok 2011

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
15/236 Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
15/237 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana, p. Ing. Jana Rusze
15/238 Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Mgr. Marcela Sikorová,
p. Mgr. Petr Majetný
15/239 Kupní smlouvu 1312000531/169575 se společnosti SMP Net, s.r.o. Ostrava a pověřuje p. starostku
k podpisu této smlouvy

15/240 Dohodu o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti na projektu realizovaném z prostředků
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP MSK), dílčí oblast podpory 1.1.2
Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava „Páteřní cyklotrasa Olše Olza“ s obci Bystřice
a s obci Vendryně a pověřuje p. starostku k podpisu této dohody
15/241 Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „ Regenerace brownfields
objektu pily Návsí“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields. Realizace projektu
je plánována v letech 2013-2014. Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 %
celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před
čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje obce, ve výši a načasování, jak

je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti.
15/242 Zajištění financování provozu projektu „Regenerace brownfields objektu pily Návsí“, na který bude
požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskosleszko, oblast
podpory 2.3 Podpora využívání brownfields. Obec má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní
zdroje v dostatečné výši dle finančního plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti

projektu dle podmínek dotačního programu ROP.

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 03.10. 2012 v 16 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
14/228 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
14/229 Žádost m. p. A. a p. A. K., o urgentní vyřízení opakovaných písemných podnětů - žádostí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
14/230 Program 14. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
14/231 Ověřovatelé zápisu: p. Josefa Kokeše, p. Vladislava Szkanderu
14/232 Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Žofie Vítová,p. Mgr. Petr Majetný
14/233 Nabytí části pozemku p.č. 93/1, a pozemků p.č. 94, p.č. 95/1, p.č. 95/2, p.č. 95/3, p.č. 95/6, p.č. 95/7,
p.č. 95/8, p.č. 95/9 k.ú. Návsí, budovy Návsí č.p. 466, situované na pozemku p.č. 94 k.ú. Návsí a
stavby technického vybavení (trafostanice) bez č.p./e.č., situované na pozemku p.č. 95/6 k.ú. Návsí
od společnosti FEP a.s. za celkovou cenu 22.601.500,-- Kč s termínem splatnosti podle přiloženého
splátkového kalendáře a zřízení zástavního práva na těchto nemovitostech ve prospěch společnosti
FEP a.s. k zajištění úhrady kupní ceny a pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 19.09. 2012 v 15 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
13/215 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
13/216 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
13/217 Žádost o finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů pro poskytování sociální a zdravotní péči Centra
sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
13/218 Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
13/219 Ověřovatelé zápisu: p. Roberta Karcha, p. Ing. Jana Rusze
13/220 Návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich Jurzykowski, p. Stanislav Lisztwan, p. Josef Kokeš
13/221 Rozpočtové opatření č. 4 – rozpočtu obce Návsí na rok 2012
13/222 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 2428/13, p.č. 2429/94 a p.č. 2375/23,
p.č. 2375/3, p.č. 2427/3 k.ú. Návsí
13/223 Memorandum s firmou FEP a.s. Návsí a pověřuje paní starostku k podpisu tohoto Memoranda
13/224 Darovací smlouvu s firmou Pieter agency s.r.o., Karviná Fryštát, přijetí finančních prostředků obci Návsí
ve výši 50 000,- Kč a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
13/225 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2011, spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek za rok 2011

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
13/226 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 2428/13, p.č. 2429/94 a p.č. 2375/23,
p.č. 2375/3, p.č. 2427/3 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

13/227 Svolání Zastupitelstva obce Návsí v areálu pila se zástupci firmy FEP a.s. Návsí
T: 03.10.2012

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
předseda návrhové komise

Zodp.p. Gabriela Lipus

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 20.06. 2012 v 15 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
12/201 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
12/202 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
12/203 Vstup obce Návsí do Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
12/204 Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska
za rok 2011 spolu se Závěrečným účtem Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2011
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
12/205 Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
12/206 Ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Vladimíra Šnajdra, p. Jindřicha Jurzykowského
12/207 Návrhovou komisi ve složení: Ing. Ilona Klusová, Ing. Jan Rusz, p. Robert Karch
12/208 Rozpočtového opatření č. 2 – rozpočtu obce Návsí na rok 2012
12/209 Rozpočtový výhled na rok 2013 – 2015
12/210 Kupní smlouvu s FEP a.s. Návsí – odkup pozemků p.č. 93/8, p.č. 30/3, část pozemku p.č. 93/1 k.ú.
Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
12/211 Dohodu o narovnání se Sborem dobrovolných hasičů Návsí a pověřuje starostku k podpisu této dohody
12/212 Prodloužení kontokorentního úvěru KA 1009603 do 30.06.2013 na projekt „Dostavba kanalizační sítě
splaškových vod v Návsí“ a pověřuje starostku k podpisu dodatku
12/213 Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Návsí s podmínkou úplné náhrady projektových prací stejnou
mírou všemi navrhovateli, spočívající ve změně funkčního využití pozemků p.č. 4358/7, trvalý travní porost,
p.č. 3858/3, trvalý travní porost (částečně), p.č. 2355/1, trvalý travní porost (částečně) a p.č. 2217/1, orná půda
(částečně) na plochu SV – bydlení smíšené venkovské a dále ve změně funkčního využití pozemků p.č. 93/1,
p.č. 95/1, p.č. 93/11, ostatní plocha, manipulační plocha a pozemků, p.č. 93/2, p.č. 93/3, p.č. 93/4, p.č. 93/5,
p.č. 93/6, p.č. 93/8, p.č. 93/9, p.č. 93/13, p.č. 94, p.č. 95/2, p.č. 95/3, p.č. 95/6, p.č. 95/7, p.č. 95/8, p.č. 95/9,
zastavěná plocha a nádvoří na plochu OV – občanská vybavenost
Zastupitelstvo obce Návsí určuje a pověřuje :
12/214 Starostku PaedDr. Lenku Husarovou ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování
Změny č. 1 Územního plánu Návsí

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 18.04. 2012 v 15 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
11/171 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
11/172 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
11/173 Informaci p. Jana Sikory, Návsí čp. 145 o odstoupení od záměru koupě části pozemku p. č. 4358/78 k.ú. Návsí
11/174 Přehled hospodaření za rok 2011 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Návsí
11/175 Výroční zprávu za rok 2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí
11/176 Výroční zprávu za rok 2011 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Návsí
11/177 Podněty na pořízení změny Územního plánu obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
11/178 Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
11/179 Ověřovatelé zápisu: p. Žofii Vítovou, p. Roberta Karcha
11/180 Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Rostislav Kolesa
11/181 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Návsí rok 2012
11/182 Stanovení nulového hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace: Masarykova základní škola Návsí,
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, Mateřská škola Kaštánek Návsí
11/183 Prodej obecních pozemků p. č. 2375/48 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 m 2 – kupní cena 100,-- Kč/1 m2
a p.č. 2382/19 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 86 m 2 – kupní cena 100,-- Kč/ 1m2,
veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel fa NETIS a.s. Návsí čp. 905,
11/184 Prodej obecních pozemků p. č. 3918/17, p.č. 3918/43, p.č. 3918/52, p.č. 3918/53 a p.č. 3918/54 k.ú. Návsí
Lesům ČR, správa toků Frýdek – Místek za kupní cenu určenou znaleckým posudkem 1.760,-- Kč a pověřuje
starostku k podpisu kupní smlouvy, náklady s převodem hradí nabyvatel
11/185 Nabytí části pozemku p,č. 5147/28 k.ú. Návsí – nově zaměřeného pozemku p. č. 5147/35 k.ú. Návsí
o výměře 32 m2 za cenu ve výši 6.900,-- Kč
11/186 Přijetí daru části pozemku p. č. 3316/18 k.ú. Návsí (nově zaměřený pozemek p. č. 3316/43 k.ú. Návsí
o výměře 44 m2) náklady spojené s převodem hradí obec, jako obdarovaná
11/187 Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p. č. 3310/1, p.č. 3307/16 a p.č. 5166/3 k.ú. Návsí s ŘSD ČR Praha
11/188 Vstup obce Návsí do Místní akční skupiny Jablunkovsko – zájmové sdružení právnických osob
11/189 Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko – zájmového sdružení právnických osob
11/190 Odkup pozemku p.č. 30/3 a části pozemku p.č. 93/1 k.ú. Návsí od firmy FEP a.s. Návsí čp. 1002
11/191 Poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2012
dle přílohy

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o a s ch á l i l o :
11/192 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2011 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Návsí za rok 2011 a vyslovilo souhlas bez výhrad

Obecní zastupitelstvo z a m í t l o :
11/193 Žádost m, J. a M. R., o odkoupení obecního pozemku p. č. 3573/2 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
11/194 Vypracovat smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s usnesením č. 11/191 a pověřuje
starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

Zodp.p. Gabriela Lipus

11/195 Vypracovat kupní smlouvu s fa NETIS a.s. Návsí na prodej obecních pozemků p. č. 2375/48,
p.č. 2382/19 k.ú. Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

11/196 Vypracovat darovací smlouvu přijetí daru části pozemku p. č. 3316/18 k.ú. Návsí (nově zaměřený pozemek
p. č. 3316/43 k.ú. Návsí o výměře 44 m2) a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

11/197 Předložit na příštím jednání zastupitelstva obce Návsí návrh kupní smlouvy, odkoupení pozemku p.č. 30/3 a
části pozemku p.č. 93/1 k.ú. Návsí od firmy FEP a.s. Návsí čp. 1002, včetně geometrického plánu
T: příští jednání ZO Návsí

Zodp.p. Pavlína Turoňová

11/198 Projednat s vybranými žadateli úhradu nákladů na pořízení změny Územního plánu obce Návsí
T: ihned

Zodp.p. starostka

11/199 Zpracovat nové kritéria pro poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu
obce Návsí pro rok 2013
T: prosinec 2012

Zodp.p. Gabriela Lipus

11/200 Projednat navýšení v rozpočtu obce Návsí, paragraf 3399, Sbor pro občanské záležitosti
T: příští jednání ZO Návsí

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Zodp.p. Jiřina Hermannová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 08.02. 2012 v 15 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
10/156 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
10/157 Rozpočet na rok 2012 včetně výhledu na rok 2013 Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolný svazek obcí
10/158 Rozpočet na rok 2012 Sdružení obcí Jablunkovska
10/159 Předchozí stanovisko ze dne 14.12.2011 Ministerstva financí podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb.,
o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření
koncesní smlouvy s obci Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
10/160 Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
10/161 Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Majetného, Mgr. Marcelu Sikorovou
10/162 Návrhovou komisi ve složení: Ing. Ilona Klusová, Stanislav Lisztwan, Ing. Jan Rusz
10/163 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 4358/78 k.ú. Návsí dle připojené
přílohy katastrální mapy
10/164 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 2375/48 a p.č. 2382/19 k.ú. Návsí
10/165 Revokaci usnesení č. 8/135 Smlouva o nájmu a provozování kanalizace se společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
10/166 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Farním sborem Slezské církve
evangelické a.v. v Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
10/167 Dohodu č. 3 o ručení a převodech majetku dle Smlouvy č. 70380513 o poskytnutí podpory
ze Státním fondem životního prostředí ČR a pověřuje starostku k podpisu této dohody
10/168 Smlouvu o nájmu a provozování kanalizace se společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
10/169 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 4358/78 k.ú. Návsí dle připojené
přílohy katastrální mapy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

10/170 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 2375/48 a p.č. 2382/19 k.ú. Návsí
T: ihned
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