USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.06.2012 v obecním sále v Kujavách

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a program jednání.
2.Smlouvu o budoucím uzavření kupních smluv a smlouvy o zřízení věcných břemen mezi
Obcí Kujavy a Ing. Jiřím Matušem, Bonifáce Buska 97, Příbor a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
3.Smlouvu o dílo s Ing. Vladislavem Obdržálkem, Kujavy 126 na technický dozor pro stavbu
„Kujavy – zabezpečení sesuvu u č.p. 111“ ve výši 48 750,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
4.Smlouvu o dílo uzavřenou s G-Consult, spol. s r.o., Trocnovská 794/9, Ostrava-Přívoz na
autorský dozor stavby „Kujavy – zabezpečení sesuvu u č.p.111“ ve výši 34 720,- Kč bez
DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
5.Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky pro akci „Kujavy – zabezpečení sesuvu u
č.p.111“ – firmu Sdružení „Kujavy – zabezpečení sesuvu“ zastoupeno vedoucím sdružení
TOP GEO Group CZ, spol. s r.o., Svatoplukova 549/15, Praha s celkovou nabídkovou
cenou 3 650 178,- Kč s DPH.
6.Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Sdružení „Kujavy – zabezpečení sesuvu“ zastoupeno
vedoucím sdružení TOP GEO Group CZ, spol. s r.o., Svatuplukova 549/15, Praha na
realizaci stavby „Kujavy – zabezpečení sesuvu u č.p.111“ ve výši 3 650 178,- Kč s DPH. a
pověřuje starostku podpisem smlouvy. TOP GEO Group CZ, spol s r.o. je vedoucím
Sdružení „Kujavy-zabezpečení sesuvu“
7.Závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
– s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle par. 17 odst.7
písm.a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
8.Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2013 – 2022 navržený na
základě uzavřené smlouvy o provozování vodního díla Severomoravskými vodovody a
kanalizacemi Ostrava a.s.
9.Záměr pronájmu pozemku p.č. 170/1.
10.Záměr pronájmu pozemku p.č. 1110/3 ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 93 m2 ,
p.č. 176/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 656 m2, p.č. 1040/2 GP orná půda o výměře
57734 m2 a p.č. 1040/3 GP orná půda o výměře 14657 m2.
11.Nákup 4 kusů pivních setů (lavičky se stoly).

II.Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.Protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru ze dne 19.6.2012.
2.Protokol o výsledku kontroly finančního výboru obce ze dne 25.6.2012 na použití dotace
poskytnuté SDH Kujavy.
3.Protokol č. 640/12/888 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti za období 1.1.2009 – 31.5.2012.
4. Protokol o výsledku kontroly finančního výboru obce ze dne 19.6.2012 na použití dotace
poskytnuté Římskokatolické farnosti Kujavy.
5. Protokol o výsledku kontroly finančního výboru obce ze dne 19.6.2012 na použití dotace
poskytnuté v roce 2011 Salus o.p.s. Kopřivnice.

6. Protokol o výsledku kontroly finančního výboru obce ze dne 19.6.2012 na použití dotace
poskytnuté v roce 2012 Salus o.p.s. Kopřivnice.
7. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za období 2.pololetí 2011
8. Protokol o výsledku kontroly obce za období 2.pololetí 2011.

III.Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.Prodej pozemku p.č. 170/1 ostatní plocha o výměře 3432 m2.

IV.Zastupitelstvo obce revokuje:
1.Usnesení č. 5/I/15 ze dne 17.5.2012, kterým byl schválen závěrečný účet obce za rok 2011.

V Kujavách dne 26.06.2012

……………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
MUDr.Petra Mrovcová
místostarostka

