USNESENÍ
z 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 06.09.2012 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a program jednání.
2.Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platnou od 01.04.2012.
3.Aktualizaci č. 1 směrnice č.2/2010 O účetnictví.
4.Aktualizaci č. 3 směrnice č.3/2010 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob.
5.Cenu plynu při pronájmu obecního sálu 16,90 Kč/m3
6.Ponechání částky z vyúčtování nákladů na dopravní obslužnost za rok 2011 na zvláštním
účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce 2013.
7.Záměr firmy PROJEKT MORAVSKÁ s.r.o. Ostrava - výstavbu bioplynové staniceelektrárny na pozemcích bývalého areálu zemědělského družstva na horním konci obce směr
Fulnek.
8.Navýšení kapacity mateřské školy na 28 dětí a kapacity školní družiny na 30 dětí u
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín.
9.Záměr výpůjčky budovy kabin TJ, pozemku p.č. 573/4 ostatní plocha, p.č. 573/5 hřiště, p.č.
573/3 hřiště, p.č. 573/7 ostatní plocha, p.č. 573/6 ostatní plocha, sekačky na trávu, přístřešku
a laviček organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Kujavy.
10.Záměr výpůjčky budovy hasičské zbrojnice, požárního vozidla A30 NJ 79-41, motorové
stříkačky PPS 12, požární stříkačky PS 8, 6 ks dýchacích přístrojů a cisternového
automobilu Tatra NJ 18-52 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných
hasičů Kujavy.
11.Cenu pronájmu hrobového místa celkem 31,- Kč/ m2/rok, z toho nájemné 3,- Kč/m2/rok a
služby s nájmem spojené 28,- Kč/m2/rok
12.Aby pozemky obce uvedené v příloze č.1 byly součástí honitby Mysliveckého sdružení
NIVA Kujavy. Zmocňuje starostku Petru Vojkůvkovou k zastupování obce na valné
hromadě Honebního společenstva konané dne 15.9.2012.

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.IV.úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.4
Navýšení příjmů o 102 400,- Kč na celkovou výši 5 242 760,- Kč
Navýšení výdajů o 102 400,- Kč na celkovou výši 7 498 560,- Kč
Financování zůstává nezměněno.
2.V.úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.5
Navýšení příjmů o 52 040,- Kč na celkovou částku 5 294 800,- Kč
Navýšení výdajů o 52 040,- Kč na celkovou částku 7 550 600,- Kč
Financování zůstává nezměněno.
3.VI.úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.6
Navýšení příjmů o 22 000,- Kč na celkovou částku 5 316 800,- Kč
Navýšení výdajů o 22 000,- Kč na celkovou částku 7 572 600,- Kč
Financování zůstává nezměněno.

4.Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 22.6.2012.
5.Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2011.

III: Zastupitelstvo neschvaluje:
1.Spoluúčast obce na zbudování psího útulku v Bartošovicích.

V Kujavách dne 06.09.2012

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

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

