Pravidla pro užívání znaku a vlajky obce Kujavy
Čl. 1
Znak, vlajka a barvy obce
1) Znakem obce je zeleno-modře kosmo vlnitý dělený štít. Nahoře vyniká půl lipové větve
s jedním vztyčeným listem, dole doleva položená radlice, obojí stříbrné.
2) Vlajkou obce je list kosmo dělený zvlněným řezem. V modrém žerďovém poli je kosmo
položená bílá radlice ostřím dolů a hrotem k dolnímu cípu. V zeleném vlajícím poli je bílý
lipový list na půl větvi přiléhající k modrému poli. Poměr šířky k délce je 2:3.
3) Barvami obce jsou zelená, modrá a stříbrná.
4) Vyobrazení znaku a vlajky obce jsou přílohou těchto pravidel a jsou v originále uschovány
na Obecním úřadě v Kujavách.
5) Na základě § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, může znak obce a vlajku obce užívat obec, jí zřízené nebo založené organizační
složky a právnické osoby.
Čl. 2
Užívání znaku obce
1) Bez výslovného souhlasu zastupitelstva obce mohou znak obce používat pouze obec
Kujavy sama, přípěvkové organizace zřízené obcí Kujavy, organizace podporované obcí
formou příspěvků, za podmínky, že bude vždy dodrženo grafické vyobrazení znaku obce.
2) Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem zastupitelstva obce a za úplatu, a to
jednorázovou paušální částku 1 000 Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení
písemného souhlasu zastupitelstva obce. Žádost o souhlas předkládá žadatel písemně a musí
obsahovat identifikaci žadatele, účel, způsob a dobu užití znaku.
3) Zastupitelstvo obce může na základě posouzení důvodů užití znaku obce platbu za užití
prominout. Tuto skutečnost sdělí uživateli v písemném souhlasu k užití.
4) Zastupitelstvo obce odejme udělený souhlas dle č. 3 odstavců 1 a 2 v případě, že nejsou
dodrženy stanovené podmínky nebo je znak obce užíván v rozporu s uděleným souhlasem
nebo nedůstojným způsobem.
Čl. 3
Užívání vlajky obce
1) K užívání vlajky obce, v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, není nutný souhlas zastupitelstva obce.
2) Vlajku obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a
setkáních a dalších událostech obecního, regionálního, státního či mezinárodního charakteru.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Symboly obce lze užívat jen v souladu s platnými předpisy a to vhodným a důstojným
způsobem. Nedodržení stanovených podmínek může být postihnuto podle obecně závazných
předpisů (např. zákonem č. 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
2) Tato pravidla schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 12 / I / 5 dne 13.6.2013 a nabývají
účinnosti dne 1.7.2013.
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