USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 10.12. 2014 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 :
2/16 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
2/17 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
2/18 Jednací řád Zastupitelstva obce Návsí
2/19 Protokol č. PVK/2014/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2013 a
průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2014 u příspěvkové organizace Masarykova
základní škola Návsí, příspěvková organizace
2/20 Protokol č. PVK/2014/2/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2013 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2014 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
2/21 Protokol č. VSK/2014/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2013 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2014 u příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí,
příspěvková organizace
2/22 Představení pracovníků Obecního úřadu Návsí, seznámení s jejich pracovní náplní, informace
o organizačních složkách a příspěvkových organizacích obce
2/23 Termíny konání Zastupitelstva obce Návsí na rok 2015: 11.3., 10.6., 9.9., 9.12.
2/24 Účast obce ve spolcích: MAS Jablunkovsko, Sdružení obcí Jablunkovska, Svaz měst a obcí ČR

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
2/25 Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
2/26 Ověřovatelé zápisu: p. Marcela Kubíková, p. Bc. Roman Kantor
2/27 Návrhovou komisí ve složení: p. Ing. Ilonu Klusovou, p. Marcela Kokeše, p. Josefa Kokeše
2/28 Rozpočtové opatření č. 8 – rok 2014
2/29 Rozpočet Obce Návsí na rok 2015
2/30 Návrh akcí na rok 2015
2/31 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
2/32 Udělení pravomoci Radě obce Návsí provádět rozpočtová opatření do výše 200 000,-- Kč
2/33 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/5/i/2014/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava
a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
2/34 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/107/d/2014/Koc
s Moravskoslezským krajem Ostrava a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
2/35 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 2202 k.ú. Návsí
2/36 Přijetí daru části pozemku p. č. 4358/5 k.ú. Návsí
2/37 Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění dle přílohy
2/38 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s Farním sborem Slezské
církve evangelické a.v. v Návsí a pověřuje p. starostku k podpisu tohoto dodatku

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
2/39 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s Českým svazem
včelařů, o.s. Jablunkov a pověřuje p. starostku k podpisu tohoto dodatku
2/40 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory se Sportovním klubem Návsí a pověřuje
p. starostku k podpisu tohoto dodatku
2/41 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory se Sportovním klubem Návsí a pověřuje
starostku k podpisu tohoto dodatku
2/42 Změnu stanov, kterou se transformuje zájmové sdružení právnických osob - Místní akční skupina
Jablunkovsko na spolek
2/43 Členy výborů kontrolního, finančního a výboru pro národnostní menšiny pro volební
období 2014 - 2018 v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) :
členy Kontrolního výboru: p. Marcelu Kubíkovou, p. Roberta Karcha,
členy Finančního výboru: p. Bc. Romana Kantora, p. Ing. Romanu Čmielovou,
členy Výboru pro národnostní menšiny: p. Ing. Richarda Rusnoka, p. Jaroslava Madziu.

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e
2/44 Radu obce Návsí k úpravě rozpočtového opatření č. 9 k 31.12.2014 v plném rozsahu

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
2/45 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 2202 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

2/46 Vypracovat darovací smlouvu - přijetí daru části pozemku p. č. 4358/5 k.ú. Návsí
a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
26. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 26.09. 2014 v 09:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
26/451 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
26/452 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
26/453 Zprávu Finančního výboru
26/454 Zrealizované akce za období 2010 - 2014

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
26/455 Program 26. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
26/456 Ověřovatelé zápisu: Roberta Karcha, Ing. Jana Rusze
26/457 Návrhovou komisí ve složení: Ing. Ilona Klusová, MUDr. Halina Dordová, Josef Kokeš
26/458 Rozpočtové opatření č. 6 – rok 2014
26/459 Odkoupení pozemku p. č. 4358/95 k.ú. Návsí, kupní cena 70 Kč/1m2, náklady s převodem hradí
nabyvatel, tj. Obec Návsí
26/460 Prodej části obecního pozemku p. č. 1277 k.ú. Návsí, p. R. B., kupní
cena 70 Kč/1m2, náklady spojené s převodem hradí nabyvatel
26/461 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/2/i/2014/Ch s Moravskoslezským krajem
Ostrava a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
26/462 Přijetí daru, části pozemku p. č. 2130 k.ú. Návsí
26/463 Darovací smlouvu s J. P., J. P. a V. W. – přijetí
daru části pozemku p. č. 2892/1 k.ú. Návsí a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
26/464 Dodatek č. 1 k memorandu se společností FEP a.s. Návsí a pověřuje paní starostku k podpisu
tohoto dodatku
26/465 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory pěveckému sboru Melodia - Polský svaz kulturně
osvětový, Místní skupina Návsí, ve výši 30 000 Kč a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
26/466 Finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů za poskytnutí sociální
péče lidem s trvalým bydlištěm Návsí příspěvkové organizaci, Centrum sociální pomoci Třinec

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
26/467 Vypracovat kupní smlouvu s majiteli pozemku p. č. 4358/95 k.ú. Návsí a pověřuje p. starostku
k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

26/468 Vypracovat darovací smlouvu s m. R., a pověřuje p. starostku
k podpisu této smlouvy - přijetí daru, části pozemku p. č. 2130 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

26/469 Vypracovat kupní smlouvu s p. R. B., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
25. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11.08. 2014 v 16 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
25/445 Poděkování Slezské církve evangelické a.v. Návsí za dotaci na projekt hydroizolace, sanace
kostela a generální opravy zpevněných ploch kolem kostela

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
25/446 Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
25/447 Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Ilonu Klusovou, p. Roberta Karcha
25/448 Návrhovou komisí ve složení: p. Žofie Vítová, p. Stanislav Lisztwan, p. Mgr. Vladimír Šnajdr
25/449 Rozpočtové opatření č. 5 – rok 2014

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
25/450 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolného svazku obcí za rok 2013
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolného svazku obcí, za rok 2013, Zprávu revizní komise

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
24. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11.06. 2014 v 15 : 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
24/421 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
24/422 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
24/423 Zprávu Finančního výboru
24/424 Dopis pana K. G., ve věci Bio elektrárna FEP Energo s.r.o. Návsí, ze dne 02.06. 2014
24/425 Dopis pana Iva Hřebíčka ředitele firmy FEP Energo s.r.o. Návsí, ve věci Bio elektrárna, ze dne 11.06. 2014
24/426 Poznávací zájezd do Londýna ve dnech 04. 10. - 07. 10. 2014

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
24/427 Program 24. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
24/428 Ověřovatelé zápisu: p. MUDr. Halinu Dordovou, Ing. Jana Rusze
24/429 Návrhovou komisí ve složení: p. Žofie Vítová, p. Mgr. Petr Majetný, p. Mgr. Vladimír Šnajdr
24/430 Rozpočtové opatření č. 4 – rok 2014
24/431 Darovací smlouvu č. FM/4/j/2014/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava – převod obecního
pozemku p. č. 3308/5 k.ú. Návsí formou daru a příjetí daru pozemků p. č. 5167/6 a p.č. 5167/7 k.ú. Návsí a
pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
24/432 Smlouvu kupní o zřízení věcného předkupního práva a o zřízení věcného břemene s Českomoravským svazem
chovatelů poštovních holubů, základní organizace Návsí – prodej části obecního pozemku p. č. 21/1 k.ú. Návsí
a pověřuje paní starostku k podpisu teto smlouvy
24/433 Prodej části obecního pozemku p. č. 4358/78 k.ú. Návsí, m. C. E. a D., p. K. L., a m.. S. M. a M., kupní
cena 60,- Kč/1m2, náklady spojené s převodem hradí nabyvatelé
24/434 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1277 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
24/435 V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, počet členů ZO
na nadcházející volební období 2014 -2018 v počtu 15
24/436 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s Českým střeleckým svazem Sportovně
střelecký klub Návsí a pověřuje paní starostku k podpisu tohoto dodatku
24/437 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů
v obci pro občany postižené záplavami v roce 1997 ze dne 30.10.1997 s Českou republikou – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 a pověřuje paní starostku k podpisu tohoto dodatku
24/438 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů
v obci ze dne 08.09.1997 s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2
a pověřuje paní starostku k podpisu tohoto dodatku

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
24/439 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2013

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t á :
24/440 Odkoupení pozemků p. č. 5147/20 a p.č. 147/26 a části pozemku p. č. 5147/1 k.ú. Návsí - nově zaměřených
pozemků p. č. 5147/43, p.č. 5147/47 a p.č. 5147/48 k.ú. Návsí
24/441 Žádost m. F. M. a V., odkoupení části obecního pozemku p. č. 1392/1 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o a s c h v á l i l o :
24/442 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2013 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Návsí za rok 2013, bez výhrad
24/443 Účetní závěrku obce Návsí sestavenou k 31.12. 2013

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
24/444 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1277 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Vladimír Šnajdr
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 21.05. 2014 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 :
xxx

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
23/411 Program 23. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
23/412 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana, p. Ing. Jana Rusze
23/413 Návrhovou komisí ve složení: p. Ing. Ilona Klusová, p. Jindřich Jurzykowski, p. Josef Kokeš
23/414 Rozpočtové opatření č. 3 – rok 2014
23/415 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Návsí,
na generální opravu zpevněných ploch kolem kostela, včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení,
ve výši 500 000 Kč a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
23/416 Prodej části obecního pozemku p.č. 21/1 k.ú. Návsí pro účely činnosti Českomoravského svazu chovatelů
poštovních holubů, ZO Návsí – 0240 za cenu 10 Kč/1m2
23/417 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 4358/78 k.ú. Návsí
23/418 Vydání změny č. 1 Územního plánu Obce Návsí formou opatření obecní povahy
23/419 Nabytí spoluvlastnického podílu 8/240 pozemku p.č. 4387 za nejvyšší podání ve výši 667 Kč
v dražbě nemovitých věcí na základě příklepu na dražené nemovité věci

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
23/420 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 4358/78 k.ú. Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Jindřich Jurzykowski
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 12.03. 2014 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 :
22/375 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
22/376 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
22/377 Zprávu Finančního výboru
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
22/378 Program 22. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
22/379 Ověřovatelé zápisu: p. Žofii Vítovou, p. Roberta Karcha
22/380 Návrhovou komisí ve složení: p. Ing. Ilona Klusová, p. MUDr. Halina Dordová, p. Josef Kokeš
22/381 Rozpočtové opatření č. 1 – rok 2014
22/382 Rozpočtový výhled na období 2015 – 2019
22/383 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 341 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu
na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 21.7.1998 a pověřuje paní starostku k podpisu tohoto dodatku
22/384 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. FM/1/e/2014/Ro s Moravskoslezským krajem Ostrava,
na pozemku p. č. 5135 k.ú. Návsí a pověřuje paní starostku k podpisu teto smlouvy
22/385 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Třinecko/Jablunkovsko s Moravskoslezským
krajem Ostrava a pověřuje paní starostku k podpisu teto smlouvy
22/386 Smlouvu o zřízení věcného břemene s p. P. D., na pozemku p. č. 4982/11 k.ú. Návsí a
pověřuje paní starostku k podpisu teto smlouvy
22/387 Smlouvu o zřízení věcného břemene s p. B. J., na pozemku p. č. 1190/2 k.ú. Návsí a
pověřuje paní starostku k podpisu teto smlouvy
22/388 Smlouvu o zřízení věcného břemene s manž. N. O. a H., Návsí 793,
na pozemku p. č. 1198 k.ú. Návsí a pověřuje paní starostku k podpisu teto smlouvy
22/389 Zveřejnění záměru darování nebo prodeje části obecního pozemku p. č. 21/1 k.ú. Návsí
22/390 Směnu obecního pozemku p. č. 3007/2 k.ú. Návsí za části pozemků p. č. 3012 a p.č. 3014 k.ú. Návsí
22/391 Zveřejnění záměru přijetí daru pozemku p. č. 5167/7 a p. č. 5167/6 k.ú. Návsí a darování obecního
pozemku p. č. 3308/5 k.ú. Návsí
22/392 Smlouvu o budoucí darovací smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
s p. B. P., a pověřuje paní starostku k podpisu teto smlouvy
22/393 Zveřejnění záměru odkoupení pozemků p. č. 5147/20, p.č. 5147/26 a část pozemku p. č. 5147/1 k.ú. Návsí
22/394 Poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2014,
dle přílohy
22/395 Výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí dle předloženého návrhu od 01.04.2014
22/396 Poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec,
pro stanici sociálních lůžek
22/397 Dofinancování provozních nákladů za rok 2014 ve výši 5 000 Kč Integrovanému sociálnímu
ústavu Komorní Lhotka
22/398 Peněžní dar starostce k 20. výročí osamostatnění obce Návsí za mimořádnou práci ve prospěch obce
22/399 Přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pro volební období 2014 – 2018 p. A. M.
Obecní zastupitelstvo z a m í t l o :
22/400 Žádost p. P. C., o odkoupení pozemku p. č. 3007/2 k.ú. Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř i l o :
22/401 Starostku obce PaedDr. Lenku Husarovou k účastí v dražbě nemovitosti, spoluvlastnického podílu
pozemku 8/240 p. č. 4387 k.ú. Návsí, konané dne 1.4.2014 v sídle Exekutorského úřadu Šumperk,
K.H. Máchy 2. Nejvyšší podání v částce 4 333,- Kč.

Zastupitelstvo obce Návsí v y h l á s i l o :
22/402 Zpracování urbanistické studie arálu Pily v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
22/403 Rozpočet na rok 2014 a výhled na rok 2015 a na rok 2016 Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolný svazek obcí
22/404 Rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2014
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
22/405 Projednat s ostatními majiteli převod (přijetí daru) spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 4387 k.ú. Návsí
do vlastnictví Obce Návsí
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

22/406 Zveřejnit záměr darování nebo prodeje části obecního pozemku p. č. 21/1 k.ú. Návsí na úřední desce
obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

22/407 Vypracovat směnnou smlouvu s p. J.S. a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

22/408 Zveřejnit záměr přijetí daru pozemků p. č. 5167/7 a p.č. 5167/6 k.ú. Návsí a darování obecního
pozemku p. č. 3308/5 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

22/409 Zveřejnit záměr odkoupení pozemků p. č. 5147/20, p. č. 5147/26 a část pozemku p. č. 5147/1 k.ú. Návsí
na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

22/410 Vypracovat Smlouvy o poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit
z rozpočtu obce Návsí na rok 2014 a pověřuje paní starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Gabriela Lipus

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

