Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 12. zasedání konaném dne 13.06.2013 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a program jednání.
2.Závěrečný účet obce za rok 2012 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.
3.Vydání Nařízení obce Kujavy č. 1/2013, kterým se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky.
4.Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2001 o znaku a praporu obce Kujavy a jejich užívání, kterou vydalo zastupitelstvo obce
Kujavy dne 24.4.2001.
5.Pravidla pro užívání znaku a vlajky obce Kujavy.
6.Vyřazení majetku v hodnotě 7 590,50 Kč.
7.Provedení výměny oken a dveří v budově obecního úřadu a základní školy v celkové ceně
do 323 000,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou RI Okna a.s. Nový Jičín.
8.Provedení výměny oken v budově kabin TJ Sokol v celkové ceně do 36 000,- Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy s firmou RI Okna a.s. Nový Jičín.
9.Změnu přílohy č.1 k organizačnímu řádu Obecního úřadu Kujavy od 1.5.2013.
10.V.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 5
Navýšení příjmů o 690 000,- Kč na celkovou výši 9 748 420,- Kč
Navýšení výdajů o 690 000,- Kč na celkovou výši 13 093 670,- Kč
Financování zůstává nezměněno v celkové výši 3 345 250,- Kč
11.Hospodaření s rozpočtem k 31.5.2013.
12.Záměr opravy místní komunikace p.č. 1077/1 od Kikala po Julinovy rozcestí na Studénku.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Protokol finančního výboru ze dne 24.5.2013 o kontrole poskytnuté dotace TJ Sokol
Kujavy.
2.Protokol o výsledku kontroly obce za 2.pololetí 2012
3.Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace ze dne 23.5.2013.
4.Uzavření dohody o vytvoření 3 pracovních míst na období od 1.5.2013 do 31.10.2013.
5.IV. úpravu rozpočtu 2013, rozpočtové opatření č.4
Navýšení příjmů o 31 100,- Kč na celkovou výši 9 058 420,- Kč
Navýšení výdajů o 31 100,- Kč na celkovou výši 12 403 670,- Kč
Financování zůstává nezměněno v celkové výši 3 345 250,- Kč
6.Žádost pana L.Z. týkající se odvodnění pozemku.

III.Zastupitelstvo obce revokuje:
1. Usnesení č. 4 / I / 10 ze dne 15.3.2012, kterým schválilo vydání obecně závazné vyhlášky
č. 6/2012 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o stanovení příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, kterou se
usnesla vydat Městská rada ve Fulneku dne 18.8.1993.
2. Usnesení č. 4 / I / 12 ze dne 15.3.2012, kterým schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky
č. 8/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1995 o úpravě základního
nájemného podle polohy domu, kterou se usnesla vydat Městská rada ve Fulneku dne
21.3.1995.
3. Usnesení č. 4 / I / 14 ze dne 15.3.2012, kterým schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky
č. 10/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o regulativech územního
rozvoje města Fulneku, kterou se usnesla vydat Městská rada ve Fulneku dne 13.8.1996.
4. Usnesení č. 4 / I / 17 ze dne 15.3.2012, kterým schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky
č. 13/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1995 o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitostí v jednotlivých částech města Fulneku, kterou se usnesla
vydat Městská rada ve Fulneku dne 5.6.1995

IV.Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.Navýšení rozpočtu o 5 000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Kujavy, okres Nový
Jičín, příspěvkovou organizaci.
2.Poskytnutí příspěvku Sjednocené organizaci nevidových a slabozrakých Nový Jičín
3.Poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub
Radost Prostějov .

V Kujavách dne 13.06.2013

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

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

