
USNESENÍ
z 21. zasedání

Zastupitelstva obce Stonava,
konaného dne 15.04. 2021

v sále Domu PZKO ve Stonavě

Zastupitelstvo obce Stonava:

1. schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č. 10

1.2. investiční záměr/projekt na rekonstrukci v objektu Základní školy s č. p.
825, který bude předložen v rámci žádosti o dotaci s názvem "Obec Stonava
- Rekonstrukce v objektu ZŠ s č. p. 825" do výzvy Ministerstva financí
k předložení žádostí o dotaci v roce 2021 z podprogramu 29802280 -
Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí (V ý z v a VPS - 228-3 - 2021) a podání žádosti
o dotaci do výše uvedené výzvy Ministerstva financí a potvrzuje
zabezpečení vlastních zdrojů ke krytí výdajů, které nebudou financovány
z dotace Ministerstva financí

1.3. investiční záměr/projekt na obnovu 3 bytů v obci (v bytových domech
s Č.p. 1070, 495 a 873), který bude předložen v rámci žádosti o dotaci
s názvem "Obec Stonava - Obnova bytů" do výzvy Ministerstva financí
k předložení žádostí o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2230 -
Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury (V ý z v a VPS - 223-3
- 2021) a podání žádosti o dotaci do výše uvedené výzvy Ministerstva
financí, způsob výběru zájemců o bydlení, způsob stanovení výše
nájemného, návrh smlouvy se zakotvením ustanovení zákazu pronajímání
třetím osobám a podnikání a potvrzuje zabezpečení vlastních zdrojů ke krytí
výdajů, které nebudou financovány z dotace Ministerstva financí.

1.4. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu ,,Rekonstrukce venkovního areálu polské MŠ ve Stonavě"
ve výši max. 400 000 KČ

1.5. dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy
povrchu č. Kl/01/n/2021/Tr uzavřenou s Moravskoslezským krajem, se
sídlem úl. 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1,
702 23 Ostrava, středisko Karviná, úl. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
na stavbu Rekonstrukce a modernizace silnice 11/475 Stonava, průtah II.



1.6. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-8025682/3, Stonava Č. parc. 207. příp. NNK
s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 00 na pozemek parč. č. 178/1 v kat. úž. Stonava, obec Stonava,
který je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví Č. 10001 vedeném
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Karviná

2. bere na vědomí:

2.1. rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9 schválené starostou obce

3. volí:

3.1. do funkce přísedících Okresního soudu v Karviné pro následující volební
období 2021 - 2025 pana Mgr. Emila Buga, nar. bytem Stonava
Cp. 1137, paní Mgr. Janu Bolkovou, nar. , bytem Stonava Cp.
paní Krystynu Kupkovou, nar. bytem Stonava č. ev. 1

4. rozhoduje:

4.1. o uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem na realizaci projektu
,,Rekonstrukce venkovního areálu polské MŠ ve Stonavě" na Částku ve výši
max. 400 000 KČ.

Tomáš Wawrzyk
místostarosta obce

Ing. Ondřej Feber
starosta obce


