Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 18. zasedání konaném dne 19.06.2014 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2013. Účetní závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2013,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013, přílohu k 31.12.2013, roční zprávu o provedení finanční
kontroly za rok 2013, inventarizační zprávu za rok 2013 a zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2013.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 18.zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2013 Obce Kujavy, 742 44
Kujavy 86, IČ 67340474 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Kujavy.
Zastupitelstvo obce v průběhu celého roku, prostřednictvím správně prováděné předběžné a
průběžné finanční kontroly, efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření, které
mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit a tím omezilo vznik problémů, které by vedly
k neschválení účetní závěrky.
4. Závěrečný účet obce za rok 2013 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.
5. VI.úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.6
Navýšení příjmů o 100 000,- Kč na celkovou částku 6 903 610,- Kč
Navýšení výdajů o 300 000,- Kč na celkovou částku 7 979 110,- Kč
Navýšení financování o 200 000,-Kč na celkovou částku 1 075 500,- Kč
6. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ve výši 9 858,- Kč.
7. Příspěvek Světlaně Markové pokladní sdružení hasičů okrsek Fulnek ve výši 1 500,- Kč na
nákup pohárů na hasičskou soutěž a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
8. Aktualizaci č.5 Směrnice č. 3/2010 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob.
9. Vstup Obce Kujavy do Svazu měst a obcí České republiky
10. Příkazní smlouvu č. 04-14-172 uzavřenou s firmou Energy Benefit Centre a.s. Praha na
zajištění vypracování projektové dokumentace, stavebního povolení, technického a
autorského dozoru stavebníka, administraci žádosti o dotaci na budovu obecního sálu
(výměna oken, zateplení, výměna zdroje vytápění včetně vnitřních rozvodů) v celkové výši
181 500,- Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
11. Příkazní smlouvu č. 03-14-48 uzavřenou s firmou Energy Benefit Centre o.p.s. Praha na
zajištění procesu výběrového řízení na akci snížení energetické náročnosti objektu obecního
sálu včetně výměny zdroje vytápění v celkové výši 66 550,- Kč a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
12. Příkazní smlouvu č.04-14-171 uzavřenou s firmou Energy Benefit Centre a.s. Praha na
zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení, technický a autorský dozor
stavebníka, administraci žádosti o dotaci na budovu hasičské zbrojnice (zateplení a výměna
oken) v celkové výši 111 925,- Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

13. Příkazní smlouvu č.03-14-47 uzavřenou s firmou Energy Benefit Centre o.p.s. Praha na
zajištění procesu výběrového řízení a akci snížení energetické náročnosti objektu hasičské
zbrojnice v celkové výši 36 300,- Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
14. Aktualizovaný seznam členů JSDH Kujavy pro rok 2014.
15. Záměr pronájmu/pachtu pozemků vedených na LV 10001:
orná půda p.č. 1311 o výměře 1911 m2, p.č. 1326 o výměře 10398 m2, p.č. 1520 o výměře
107695 m2, p.č. 1535 o výměře 19598 m2, p.č. 1550 o výměře 8531 m2, p.č. 1561 o výměře
4422 m2, p.č. 1570 o výměře 34483 m2, p.č.1575 o výměře 36841 m2, p.č. 1584 o výměře
1249 m2, p.č.1586 o výměře 20429 m2, p.č. 1694 o výměře 18464 m2, p.č. 1695 o výměře
2874 m2
trvalý travní porost p.č. 1400 o výměře 2798 m2 a p.č. 451/12 o výměře 2885 m2
pozemků na LV 478:
½ výměry pozemků: p.č. 1710 trvalý travní porost o výměře 165 m2, p.č. 1719 trvalý travní
porost o výměře 32 m2 a p.č. 1746 orná půda o výměře 937 m2.
Minimální cena za pronájem/pacht je 1 400,- Kč / 10 000 m2 / rok. Zájemce v žádosti uvede
záměr k jakému účelu bude pozemky užívat a nabídku nájemného. Nabídky v zalepené obálce
označené „pronájem/propachtování pozemků od 1.10.2014“ budou doručeny na Obecní úřad
Kujavy nejpozději do 23.7.2014 do 12 hodin.
16. Komisi pro hodnocení nabídek pronájmu / pachtu zemědělských pozemků ve složení Jiří
Zajíček, Zdeněk Pavlík, Ivana Krejčířová a náhradníka Petru Mrovcovou.
17. Záměr pronájmu/pachtu pozemku p.č. 480/4 o výměře 2756 m2, který vznikne rozdělením
parcely 480/1 o celkové výměře 4986 m2.
18. Záměr směny pozemku p.č. 1077/6 o výměře 199 m2, který vznikne rozdělením p.č.
1077/3 o celkové výměře 3 170 m2.
19. Záměr prodeje pozemku p.č.1077/4 o výměře 253 m2, který vznikne rozdělením parcely č.
1077/1 o celkové výměře 11578 m2.
20. Prodej pozemku p.č. 1349 trvalý travní porost o výměře 1306 m2 a p.č. 1351 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 3234 m2 za stanovenou celkovou cenu 181 600,- Kč panu Ing.
Jiřímu Matušovi, Příbor.
21. Nákup pozemku p.č. 1503 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3506 m2 za cenu 140 240,Kč od Ing. Jiřího Matuše, Příbor.
22. Zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku p.č. 1351 a p.č. 1329.
23. Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1349 trvalý travní porost o výměře 1306 m2 a p.č.
1351 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3234 m2 za stanovenou celkovou cenu 181 600,Kč, nákup pozemku p.č. 1503 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3506 m2 za cenu 140 240,Kč a zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku p.č. 1351 a p.č. 1329 uzavřenou s
panem Ing. Jiřímu Matušem, Příbor a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
24. Přijetí daru od Ing. Jiřího Matuše ve výši 100 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.
25. Hospodaření s rozpočtem k 31.5.2014.
26. Změnu Přílohy č.1 k organizačnímu řádu Obecního úřadu Kujavy od 1.7.2014.
27. Ponechání částky týkající se ostatní dopravní obslužnosti okresu Nový Jičín na účtu
sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na rok 2014.
28. Záměr prodeje pozemku p.č. 170/5 o předběžné výměře 1803 m3, který vznikne
rozdělením parcely č. 170/1 o celkové výměře 3432 m2.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. V.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 5 roku 2014
Navýšení příjmů o 122 510,- Kč na celkovou částku
6 803 610,- Kč
Navýšení výdajů o 122 510,- Kč na celkovou částku
7 679 110,- Kč
Financování nezměněno
875 500,- Kč
2. Zápis o výsledku kontroly finančního výboru č. 1/2014 ze dne 10.6.2014.
3. Zápis o výsledku kontroly kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 12.06.2014.
4. Protokol o výsledku kontroly obce za 2.pololetí 2013.
5. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za 2.pololetí 2013.
6. Nezávazný příslib bankovního úvěru ve výši 3 000 000,- Kč, který bude určen na
financování projektu Snížení energetické náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy
včetně výměny zdroje vytápění.
7. Nezávazný příslib bankovního úvěru ve výši 2 000 000,- Kč, který bude určen na
financování projektu Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbojnice v obci Kujavy.
8. Usnesení valné hromady firmy ASOMPO a.s., kterým rozhodla o zaknihování akcií
ASOMPO a.s.
9. Uzavření smlouvy o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů s Komerční bankou
a.s. Praha.

V Kujavách dne 19.06.2014

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

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

