USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11.12. 2013 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 :
21/337 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
21/338 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
21/339 Akce Obce Návsí na rok 2013
21/340 Akce Obce Návsí na rok 2014
21/341 Směnu obecního pozemku p.č. 3007/2 k.ú. Návsí za části pozemků p.č. 3012 a p.č. 3014 k.ú. Návsí
21/342 Protokol č.PVK/2013/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2012 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I.pololetí 2013 u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Návsí,
příspěvková organizace
21/343 Protokol č.PVK/2013/2/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2012 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I.pololetí 2013 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace příspěvková organizace
21/344 Protokol č.VSK/2013/3/Návsí o výsledku následné veřejnosprávní kontroly za rok 2012 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za I.pololetí 2013 u příspěvkové organizace Mateřská škola Kaštánek Návsí
21/345 Volbu přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pro volební období 2014 - 2018
21/346 Zprávu Finančního výboru
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
21/347 Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
21/348 Ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Marcelu Sikorovou, p. Mgr. Petra Majetného
21/349 Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Ilona Klusová, p. MUDr. Halina Dordová, p. Josef Kokeš
21/350 Rozpočtové opatření č. 9 obce Návsí – rok 2013
21/351 Rozpočet Obce Návsí na rok 2014
21/352 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
21/353 Rozpočtový výhled Obce Návsí na období 2015 – 2017
21/354 Prodej části obecního pozemku p. č. 3308/6 k.ú. Návsí (nově zaměřený pozemek p. č. 3308/9 o výměře 86 m 2)
m. M., kupní cena 100 Kč/1m2, náklady spojené s prodejem hradí nabyvatelé
21/355 Prodej obecního pozemku p.č. 3297/17 k.ú. Návsí o výměře 294 m2, p. P. Ś., kupní cena 100 Kč/1m2, náklady
spojené s prodejem hradí nabyvatel
21/356 Přijetí daru části pozemku p. č. 3753/2 k.ú. Návsí (nově zaměřený pozemek parc .č. 3753/61 o výměře 156 m 2)
ve vlastnictví p. K. N.
21/357 Odkup části pozemku p.č. 1190/1 k.ú. Návsí ( nově zaměřené pozemky p. č. 1190/12 o výměře 17 m2 a
p.č. 1190/13 o výměře 13 m2 k.ú. Návsí), kupní cena 300 Kč/1m2, náklady s převodem hradí nabyvatel
tj. Obec Návsí
21/358 Zveřejnění záměru odkupu částí pozemků p.č. 5147/1 k.ú. Návsí
21/359 Smlouvu o zrušení zástavního práva se společnosti FEP a.s., Návsí 1002, k budově Návsí čp. 466, situované
na pozemku p.č. 94, ke stavbě technického vybavení ( bez č.p./ č.e.), situované na pozemku p.č. 95/6, a také
k pozemkům p.č. 93/16, p.č. 94, p.č. 95/1 ( v hranicích o výměře dle geometrcikého plánu č. 2054-97/2013)
p.č. 95/2, p.č. 95/3, p.č. 95/6, p.č. 95/7, p.č. 95/8, p.č. 95/9 a k nově zaměřeného pozemku p.č. 95/11 k.ú. Návsí
a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
21/360 Úvěrovou smlouvu – investiční úvěr KA1313421 se Sberbank, a.s.
21/361 Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 70380513 o poskytnutí podpory se Státního fondu životního prostředí ČR
21/362 Smlouvu s Regionální radou„ Páteřní cyklotrasa Olše – Olza“
21/363 Smlouvu o půjčce s obcí Vendryně
21/364 Smlouvu o půjčce s obcí Bystřice
Obecní zastupitelstvo z a m í t l o :
21/365 Žádost majitelů rodinných domů Návsí čp. 1016, Návsí čp. 668, Návsí čp. 379, Návsí čp. 205
a rekreační chaty nacházející se na pozemku p.č. 533 k.ú. Návsí o snížení kupní ceny obecního
pozemku p.č. 30/1 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř i l o :
21/366 Radu obce Návsí k úpravě rozpočtového opatření č. 10 k 31.12.2013 v plném rozsahu
Zastupitelstvo obce Návsí r e v o k u j e
21/367 Usnesení Zastupitelstva obce Návsí č. 19/308 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolného svazku obcí za rok 2012 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Slezského
vodohospodářského svazku, dobrovolného svazku obcí, za rok 2012
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
21/368 Závěrečný účtu Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolného svazku obcí za rok 2012
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolného svazku obcí, za rok 2012
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
21/369 Vypracovat kupní smlouvu s m. M. a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

21/370 Vypracovat kupní smlouvu s p. P. Ś., a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

21/371 Znovuprojednání návrhu směny obecního pozemku p.č. 3007/2 k.ú. Návsí za části pozemků p.č. 3012 a
p.č. 3014 k.ú. Návsí na příštím zasedání Zastupitelstva obce Návsí
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

21/372 Vypracovat darovací smlouvu s p. N. K., a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

21/373 Vypracovat kupní smlouvu s p. J. K., a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

21/374 Zveřejnění záměru odkupu části pozemků p.č. 5147/1 k.ú. Návsí
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ing. Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 11.09. 2013 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 :
20/315 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
20/316 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
20/317 Návrh územní studie Návsí – Z78 plochy
20/318 Zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku za rok 2012
20/319 Zprávu Finančního výboru

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
20/320 Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
20/321 Ověřovatelé zápisu: p. Josefa Kokeše, p. Ilonu Klusovou
20/322 Návrhovou komisi ve složení: p. Žofie Vítová, p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Rostislav Kolesa
20/323 Rozpočtové opatření č. 6 – rok 2013
20/324 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 3308/6 k.ú. Návsí
20/325 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 3297/17 k.ú. Návsí
20/326 Směnnou smlouvu s fa NETIS a.s. Návsí čp. 905 - směna části obecního pozemku
p. č. 2573/28 k.ú. Návsí (nově zaměřený pozemek 2573/51 k.ú. Návsí – výměra 582 m2) za pozemek
p.č. 177/1 k.ú. Návsí a spoluvlastnický podíl 9/30 pozemku p.č. 177/7 k.ú. Návsí a pověřuje paní
starostku k podpisu této smlouvy
20/327 Kupní smlouvu s Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19 Hradec Králové – odkup pozemků p.č. 93/11 a
p.č. 93/4 k.ú. Návsí, kupní cena 460 000 Kč a pověřuje paní starostku obce k podpisu této smlouvy
20/328 Prodej části obecního pozemku p. č. 30/1 k.ú. Návsí za kupní cenu 100 K/1m2, majitelům rodinných
domů Návsí čp. 1016, Návsí čp. 668, Návsí čp. 379, Návsí čp. 205 a rekreační chaty nacházející se
na pozemku p.č. 533 k.ú. Návsí, náklady spojené s prodejem hradí nabyvatelé
20/329 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 3007/2 k.ú. Návsí za části pozemků
p.č. 3012 a p.č. 3014 k.ú. Návsí
20/330 Dodatek číslo 1. ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s Klubem důchodců Návsí a
pověřuje paní starostku k podpisu tohoto dodatku
20/331 Dodatek číslo 1. ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s Polským kulturně osvětovým
svazem, místní skupina Návsí – Jasení a pověřuje paní starostku k podpisu tohoto dodatku

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
20/332 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 3308/6 k.ú. Návsí na úřední
desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

20/333 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 3297/17 k.ú. Návsí na úřední desce
obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

20/334 Vypracovat kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku p.č. 30/1 k.ú. Návsí a pověřuje
paní starostku obce k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

20/335 Radě obce Návsí projednat uzavření věcných břemen na vodovod Pod Výtopnou a kanalizační řád
s novými vlastníky části pozemku p.č. 30/1 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

20/336 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 3007/2 k.ú. Návsí za části pozemků
p.č. 3012 a p.č. 3014 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
19. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 19.06. 2013 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 :
19/290 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
19/291 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
19/292 Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
19/293 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana. p. Mgr. Petra Majetného
19/294 Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Halina Dordová, p. Ilona Klusová, Mgr. Bogdan Hajduk
19/295 Rozpočtové opatření č. 4 – rok 2013
19/296 Dodatek č. 4 KA1305031 k úvěrové smlouvě – kontokorentnímu úvěru KA1009603 ze dne 10.2.2011
19/297 Přijetí daru pozemku p.č. 3243/4 a části pozemku p. č. 2575/3 k.ú. Návsí (nově zaměřený pozemek p. č. 2575/4
k.ú. Návsí)
19/298 Odkup pozemku p. č. 2574/2, p.č. 2574/1 k.ú. Návsí, části pozemku p. č. 2634/34 k.ú. Návsí
(nově zaměřený pozemek p.č. 2634/38 k.ú. Návsí) a části pozemku p. č. 2573/15 k.ú. Návsí
(nově zaměřený pozemek p.č. 2573/50 k.ú. Návsí) za kupní cenu 50,-- Kč/1 m 2, náklady s převodem
hradí nabyvatel tj. Obec Návsí
19/299 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory
s Českým střeleckým svazem Sportovně střelecký klub Návsí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
19/300 Zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p. č. 2573/28 k.ú. Návsí (nově zaměřený
pozemek p.č. 2573/51 k.ú. Návsí – výměra 582 m2) za pozemek p. č. 177/1 k.ú. Návsí a
podíl 9/30 pozemku p. č. 177/7 k.ú. Návsí
19/301 Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 30/1 k.ú. Návsí
19/302 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč příspěvkové organizaci Centra sociální pomoci Třinec
19/303 Dodatek č. 6 Stanov Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolného svazku obcí
19/304 Projekt „Muzeum vojenské historie Těšínského Slezska“

Obecní zastupitelstvo z a m í t l o :
19/307 Nabídku společnosti DREMOK s.r.o. Návsí na odkoupení nemovitostí nacházející se
na pozemcích p.č. 93/4, p.č. 95/3 a p.č. 95/9 k.ú. Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
19/308 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolného svazku obcí za rok 2012
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolného svazku obcí, za rok 2012
19/309 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska, za rok 2012 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2012

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
19/310 Vypracovat darovací smlouvu s p. K. J., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

19/311 Vypracovat darovací smlouvu s m. B. J. a M., a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

19/312 Vypracovat kupní smlouvu na odkup pozemků pod nově vybudovanou místní komunikace
v lokalitě Návsí – Potoky a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

19/313 Zveřejnit záměr směny části obecního pozemku p. č. 2573/28 k.ú. Návsí (nově zaměřený 2573/51
k.ú. Návsí) za pozemek p. č. 177/1 k.ú. Návsí a podíl 9/30 pozemku p. č. 177/7 k.ú. Návsí
na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp.p. Pavlína Turoňová

19/314 Zveřejnit záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 30/1 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Pavlína Turoňová

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 20.03. 2013 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 :
18/275 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
18/276 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s c h v á l i l o :
18/277 Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
18/278 Ověřovatelé zápisu: MUDr. Halinu Dordovou, p. Roberta Karcha
18/279 Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Marcela Sikorová, p. Mgr. Petr Majetný, p. Jindřich Jurzykowski
18/280 Rozpočtové opatření č. 2 – rok 2013
18/281 Kupní smlouvu o prodeji nemovitosti pozemku p.č. 5147/35 k.ú. Návsí se Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, Praha 1 a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
18/282 Účast obce ve veřejné soutěži vyhlášenou Lesy ČR s.p., Lesní správa Jablunkov, k odkoupení lesního
pozemku p. č. 4344/1 k.ú. Návsí za 100 000 Kč
18/283 Dofinancování provozních nákladů za rok 2013 ve výši 5 000 Kč Integrovanému sociálnímu
ústavu Komorní Lhotka
18/284 Poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč obyvatelům domu č. 39, ul. 6. května, Frenštát pod Radhoštěm
18/285 Profinancování nákladů ve výši 24 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Návsí na akci „Fajer CUP“
18/286 Prodloužení kontokorentního úvěru KA 1009603 do 30.06.2014 na projekt „Dostavba kanalizační sítě
splaškových vod v Návsí“ a pověřuje starostku k podpisu dodatku
18/287 Poskytnutí grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí
na rok 2013 dle přílohy
Obecní zastupitelstvo z a m í t l o :
18/288 Prodej obecního pozemku p. č. 2277 k.ú. Návsí m. S.
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
18/289 Vypracovat smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s usnesením č. 18/287 a pověřuje
starostku k podpisu těchto smluv
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Mgr. Marcela Sikorová
předseda návrhové komise

Zodp.p. Gabriela Lipus

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 06.02. 2013 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 c h v á l i l o :
17/270 Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
17/271 Ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Marcelu Sikorovou, p. Mgr. Petra Majetného
17/272 Návrhovou komisi ve složení: p. Ilona Klusová, p. Josef Kokeš, p. Vladislav Szkandera
17/273 Předložené zadání změny č. 1 Územního plánu Návsí, obsahující návrh začlenění ploch označených
jako ZM 1/1, ZM 1/2, ZM 1/3, ZM 1/4, ZM 1/5 a ZM 1/6 do ploch SV – bydlení smíšené venkovské.
U plochy ZM/3 – pozemek p.č. 2355/1, trvalý travní porost, k.ú. Návsí došlo ke zmenšení navržené
plochy – viz kladné návazné stanovisko Městského úřadu Jablunkov, č.j. MEJA 1881/2013 z 5.2.2013.
17/274 Zásady pro poskytování grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Ilona Klusová
předseda návrhové komise

Jindřich Jurzykowski
místostarosta obce

