
Obec Stonava
Zastupitelstvo obce Stonava

USNESENÍ
z 2. zasedání

Zastupitelstva obce Stonava,
konaného dne 10.11.2022, od 09.00 hodin
v šálku v 1. patře Domu PZKO ve Stonavě

Zastupitelstvo obce Stonava

1. schvaluje:

1.1 rozšíření pověření starosty obce o provádění rozpočtových opatření
v rozsahu do 2 mil. KČ

1.2 převod celého vykázaného hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Stonava za rok 2021 ve výši 3 277 094, 58 KČ
do rezervního fondu

1.3 smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, s OKD,
a.s. se sídlem Stonava č. p. 1077, 735 34 Stonava na pozemky parč.
č. 4164/2 (zahrada) a parč. č. 4206 (ostatní plocha) v katastrálním území
Stonava, obec Stonava, uvedené pozemky jsou zapsány v katastru
nemovitostí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Karviná

1.4 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání
s Dr. Ing. Ingrid Majerovou, bytem

, na pozemek parč. č. 154/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v katastrálním území Stonava, obec Stonava, uvedený pozemek je zapsán
vkatastru nemovitostí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná

1.5 finanční dar Spolku krojovaných horníků při obci Stonava ve výši 60 000
KČ na úhradu faktur spojený s organizací VIII. Skoku přes kůži

1.6 v souladu s ust. § 80 odst. 1 písm. d) a e) a ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že uvolněnému
členu zastupitelstva města obce od 1. 11. 2022 příspěvek na stravování
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a příspěvek na penzijní připojištění, a to za stejných podmínek jako
.ostatním zaměstnancům obce

2. bere na vědomí:

2.1. rozpočtová opatření č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32 schválené starostou obce

2.2. žádosti o dotace z Programu k poskytnutí dotace na úhradu stočného
občanům obce Stonava v roce 2022

2.3. žádosti o dotace z Programu k poskytnutí dotace chovatelům
hospodářských zvířat a včelstev v obci Stonava v roce 2022

2.4. že Mgr. Jana Boháčiková, která byla zvolena do funkce přísedící Okresního
soudu Karviná, z důvodů současné situace ve školství není časově schopná
řádně vykonávat funkci přísedící a z časových důvodů se vzdala funkce
přísedící

3. souhlasí:

3.1. s poskytnutím dotací z Programu k poskytnutí dotace na úhradu stočného
občanům obce Stonava v roce 2022 v celkové výši 450 012 KČ

3.2. s poskytnutím dotací z Programu k poskytnutí dotace chovatelům
hospodářských zvířat a včelstev v obci Stonava v roce 2022 v celkové výši
219 500 Kč.

Ing. Ondřej Feber
místostarosta obce

Xomáš Wawr%k
.- starosta obce
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