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USNESENÍ
z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Stonava,
konaného dne 21. 05. 2020
v sále Domu PZKO ve Stonavě

Zastupitelstvo obce Stonava:
1. schvaluje:
1.1.

dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování Sociálních služeb pro obec Stonava
č. 20/2007 se Slezskou diakonií český Těšín

1.2.

individuální dotaci Českému svazu včelařů, z.s. ZO Stonava na nákup včelstev ve
výši 50 % nákladů na jedno včelstvo a do celkové maximální výše 75 000 KČ

1.3.

dar ve výši 22 960 KČ měsíčně Stanislavu Melicherovi,
, po dobu rekonstrukce prodejny v objektu Cp. 873

1.4.

uzavření smlouvy o dílo a obchodní podmínky ,,Stonava - zřízení kanalizačních
přípojek" pro napojení rodinných domků na kanalizační sít v rámci stavby
"Náhradní výstavba inženýrských sítí v obci Stonava - náhrada za objektj'
likvidované v důsledku hornické Činnosti"

1.5.

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti Č. IP-12-8023379/2,
Stonava Č.p. 87, příp. NNK s ČEZ Distribuce, a.s,, se sídlem Děčín, Děčín IV"Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na pozemky parč. č. 78/2 a 79/2 v k.ú.
Stonava, obec Stonava, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviŠtě Karviná.

1.6.

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8025608/1, Stonava č. parč. 399, příp. NNK s ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na

.

pozemek parc. č. 178/1 v k.ú. Stonava, obec Stonava, zapsáno v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Karviná
1.7.

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. UZSVM/O/9027/2019-HMSO s Českou republikou - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 na
pozemek parč. č. 997/4, ostatní plocha-silnice v hodnotě 5 670 KČ zapsané na listu
vlastnictví 60000 pro
katastrální území Stonava, obec Stonava, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálním pracovištěm Karviná

1.8.

přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
,,Dětské hřiště Hořany ve Stonavě" na částku ve výši 400 000 KČ

2.

3.

bere na vědomí:
2.1.

rozpočtová opatření č. 2, č. 3 a č. 4 schválená starostou obce

2.2.

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok
2019 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 bez
výhrad (příjmy ve výši 1494,02 tis. kč, výdaje ve výši 1201,23 tis. kč
a financování ve výši -292,79 tis. KČ)

2.3.

žádost pana Sprušanského Jana,
.
,
,
, o udělení souhlasu s vybudováním stavby RD
včetně staveb souvisejících na pozemcích parč. č. 3281 a 3254/3 k. ú,
Stonava

souhlasí:
3.1.

se zařazením území obce do území působnosti MAS Pobeskydí na programové
období 2021-2027

3.2.

s technickými úpravami na obecním pozemku p. č. 3194/7 k.ú. Stonava dle
předloženého návrhu žadatelů Sojka Radim,
.
,
,
, BOhm Lukáš,
.
,
a Uherek Miroslav,
.
,
.
,
, dle předloženého návrhu
(žádosti) za splnění podmínek: předložení technického návrhu provedení
manipulačních ploch v projektové dokumentaci, projektová dokumentace budou
provedena dle platné legislativy a dále obec nepožaduje dodržet návrh místní
komunikace na daných pozemcích dle územního plánu obce

3.3.

se změnou návrhu místní komunikace na daných pozemcích dle platného ÚP
obce s podmínkou, že navrhovatel p. Sprušanský Jan
.
,
,
, předloží jiný návrh k zpřístupnění
lokality pro výstavbu rodinných domů místní komunikací dle platné legislativy, tj.
předloží projektovou dokumentaci komunikace na pozemku p. Č. 3281 k. ú.
Stonava se zpřístupněním pozemku parč. Č. 3254/1, 3254/3 k. ú. Stonava,
projektová dokumentace bude navržená dle platné legislativy a bude doložena
kladným závazným stanoviskem HZS Moravskoslezského kraje a dále obec
nepožaduje dodržet návrh místní komunikace na daných pozemcích dle územního
plánu obce

4. rozhoduje:
4.1.

o uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem na realizaci projektu ,,Dětské
hřiště Hořany ve Stonavě" na Částku ve výši 400 000 KČ

5. odkládá rozhodnutí:
5.1.

k vyhovění žádosti k poskytnutí neinvestiční dotace na rozšíření veřejně účelové
komunikaci na pozemku parc.Č. 3281 k.ú. Stonava pro Žadatelé: Sprušanský Jan,
a Kaděrová Barbora,
.
,

l

a Havlík vojtěch, nar. 05.12.1987,
trvale bytem Na Stráni 677, 735 14 Orlová - Lutyně, dle předloženého návrhu
5.2.

k vyhovění žádosti k poskytnuti' neinvestiční dotace na provedení manipulačních
ploch na pozemku parč. č. 3194/7 k. ú. Stonava pro Žadatelé: sojka Radim, nar.
03.03.1975, trvale bytem Na Jitřence 1209/6, 735 64 Havířova - Prostřední Suchá,
BOhm Lukáš,
Petřkovice a Uherek Miroslav,
Stonava, dle předloženého návrhu (žádosti)

6. pověřuje:
6.1.

starostu obce o dořešení nastalé situace, tj. že navrhovatel bude vyzván
o předložení jiného návrhu zpřístupnění lokality pro výstavbu rodinných domů
místní komunikací dle platné legislativy (předložení projektové dokumentace
komunikace na pozemku p. č. 3281 k. ú. Stonava bude obsahovat zpřístupnění
pozemku parč. č. 3254/1, 3254/3 k. ú. Stonava, projektová dokumentace bude
navržené dle platné legislativy a bude doloženo o kladné závazné stanovisko HZS
Moravskoslezského kraje)

C
Tomáš Wawrzyk
místostarosta obce

Ing. Ondřej Feber
starosta obce

