Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 14. zasedání konaném dne 17.10.2013 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Ověřovatele zápisu.
2.Program jednání.
3.Přijetí dotace ve výši 66 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro zřízenou
jednotku sboru dobrovolných hasičů a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
4.Jednací řád zastupitelstva obce s platností od 18.10.2013.
5.Řešení majetkových vztahů pozemků nacházejících se pod stavbou místní komunikace a
stavbou chodníků a pověřuje starostku svoláním jednání s dotčenými vlastníky.
6.Hospodaření obce k 30.9.2013.
7.VIII.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 8
Navýšení příjmů o 105 500,- Kč na celkovou částku 9 903 320,- Kč
Navýšení výdajů o 105 500,- Kč na celkovou částku 13 248 570,- Kč
Financování zůstává nezměněno
3 345 250,- Kč
8.Vyřazení majetku obce v celkové hodnotě 47 482,20 Kč
9.Záměr prodeje pokáceného dřeva u hřbitova za výchozí nejnižší cenu jasan 1 200,-Kč/m3 a
lípu 900,- Kč/m3
10.Záměr odstranění 256,6 m2 místní komunikace od Zibury po Návrata č.p.55.
11.Dodatek č.3 k příloze č.1 a dodatku č.2 podpisový řád ke směrnici č. 1/2010 oběh účetních
dokladů
12.Aktualizaci č.3 směrnice č. 2/2010 O účetnictví.
13.Aktualizaci č. 4 směrnice č.3/2010 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob.
14.Provedení opravy výtluků místní komunikace směr most Dejovi – Kikalovi do celkové
ceny 30 000,- Kč.
15.Vyřazení člena Jaromíra Kurečky ze seznamu členů jednotky SDH pro rok 2013 s platností
od 1.11.2013.
16.Přesunutí projednání žádosti o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 170/1 na příští
zasedání zastupitelstva obce.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Protokol o výsledku kontroly finančního výboru č. 3/2013 o kontrole poskytnuté dotace ZO
ČSOP Nový Jičín.
2.Protokol o výsledku kontroly finančního výboru č.4/2013 o kontrole poskytnuté dotace
organizaci SALUS o.p.s. Kopřivnice.
3.Protokol kontrolního výboru č. 2/2013.
4.Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 24.6.2013.
V Kujavách dne 17.10.2013

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

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

