USNESENÍ
z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Stonava,
konaného dne 17. 09. 2020
v sále Domu PZKO ve Stonavě
Zastupitelstvo obce Stonava:
1. schvaluje:
1.1.

rozpočtové opatření č. 13

1.2.

smlouvu o úvěru reg. č. 1903410334 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na financování projektu ,,Komunitní centrum Stonava" ve výši max.
14 543 158,91KČ

1.3.

přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
,,Rekonstrukce objektu ZŠ s č. p. 51" na částku ve výši 291 300 KČ

1.4.

Program k poskytnutí dotace na úhradu stočného občanům obce Stonava
v roce 2020

1.5.

bezplatnou přepravu pro děti od 6 do 15 let a seniory nad 70 let s trvalým
pobytem v obci Stonava

1.6.

kupní smlouvu s manžely Veronikou Zemanovou nar. 2
a
Denisem Zemanem, nar. 31.03.1994, oba trvale bytem
735 06 Karviná-Nové Město na pozemek parč. č. 216/1, orná půda, o výměře
1 773 m 2, v k. ú. Stonava, obec Stonava, zapsáno v katastru nemovitostí na
listu vlastnictví Č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná za finanční částku ve
výši 495 000 kč

1.7.

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-8025682/1, Stonava č. parč. 207, příp. NNk
s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 na pozemek parč. č. 178/1 v k.ú. Stonava, obec Stonava,
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná

1.8.

Program podpory kulturní, společenské a sportovní činnosti v obci Stonava
na rok 2021

1.9.

v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, výjimku

z nejnižšího poČtu žáků Základní škole a Mateřské škole Stonava pro
součást základní škola s polským jazykem vyučovacím (lZO 119 701 243) na
školní rok 2020/2021 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost v této součásti.
výjimku Základní škole a Mateřské škole Stonava, součást mateřská škola
(MŠ Dolany 1165, IZO 119 701 260) podle § 23, odst. 5 zákona 561/2004
Sb., vyhlášky č. 14/2005 Sb., a to z nejvyššího počtu 24 žáků na 28 žáků na
třídu. Toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací Činnosti školy a jsou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
1.10. darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, se sídlem úl. 28. října 117,
702 18 Ostrava zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, na pozemek parč. č. 3448/3 o výměře 758 m',
ostatní plocha-silnice, v k. ú. Stonava, obec Stonava, zapsaný na LV č. 345 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Karviná

2.

bere na vědomí:
2.1.

3.

zrušuje:
3.1.

4.

rozpočtová opatření č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 schválené starostou obce

Program k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy v r. 2020,

rozhoduje:
4.1.

o uzavření smlouvy o úvěru s Moravskoslezským krajem na financování
projektu ,,Komunitní centrum Stonava" ve výši 14 543 158,91 KČ

4.2.

o uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem na realizaci projektu
,,Rekonstrukce objektu ZŠ s č. p. 51" na částku ve výši 291 300 KČ.

TomáŠ Wawrzyk
" místostarosta obce

Ing. Ondřej F ér
starosta obce

