Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 3. zasedání konaném dne 19.02.2015 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. II.úpravu rozpočtu 2015 Rozpočtové opatření č.2:
Příjmy zůstávají nezměněné v celkové výši 6 885 086 Kč
Výdaje navýšení o 97 200,- Kč na celkovou částku 7 782 286 Kč
Financování navýšení o 97 200 Kč na celkovou částku 897 200 Kč
4. Dotaci Charitě Odry, Hranická 162/36, Odry ve výši 2 000,- Kč na provoz pečovatelské
služby a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
5. Vyřazení majetku obce ve výši 9 444,- Kč
6. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ve výši 15 138,- Kč.
7. Vyřazení projektu „Revitalizace a úprava sportovního a společenského centra obce
v Kujavách“ v celkové výši 128 940,- Kč jako zmařenou investici.
8. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 3.zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2014 Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, 742 44 Kujavy 86,
IČ 75027682 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové
organizace.
Příspěvková organizace v průběhu celého roku, prostřednictvím správně prováděné
předběžné a průběžné finanční kontroly, efektivně posuzovala rizika a možné ztráty v
hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit a tím omezila vznik
problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky.
9. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci na
základě zákona č. 250/2000Sb., převod hospodářského výsledku ve výši 153 504,23 Kč do
rezervního fondu. Část rezervního fondu použít na úhradu ztráty z roku 2013 ve výši
62 966,27 Kč.
10. Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kujavy.
11. Záměr stavebních úprav obecního sálu týkajících se vybudování sociálního zařízení
včetně úpravy předsálí, baru pod jevištěm a čističky odpadních vod dle návrhu projektu
předloženého Ing. Karlem Černochem – projekční činnost ve výstavbě STAVOATELIÉR
se sídlem v Suchdolu nad Odrou.
12. Smlouvu o dílo s firmou DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava na aktualizaci a vložení dat do programu AMEServeru v celkové ceně 39 567,- Kč
a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
13. Záměr pronajmout/propachtovat pozemek p.č. 480/4 o celkové výměře 2756 m2 – ostatní
plocha, zeleň.
14. Záměr směnit pozemek p.č. 1077/9 o výměře 87 m2 a p.č. 1077/10 o výměře 81 m2 k.ú.
Kujavy, který vnikne rozdělením parcely č. 1077/1 o celkové výměře 11 578 m2, které jsou

a budou vedeny na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín za pozemek p.č. 130/2 o výměře 50 m2, který vznikne
rozdělením p.č. 130 o celkové výměře 370 m2, pozemek p.č. 132/2 o výměře 19 m2, který
vznikne rozdělením p.č. 132 o celkové výměře 90 m2 a pozemek p.č. 133/2 o výměře 26 m2,
který vznikne rozdělením p.č. 133 o celkové výměře 493 m2.
15. Záměr prodat pozemek p.č. 1077/7 k.ú.Kujavy o předběžné výměře 33 m2, který vznikne
rozdělením parcely č. 1077/1 o celkové výměře 11 325 m2 – ostatní plocha- ostatní
komunikace.
16. Směnnou smlouvu uzavřenou s Jiřinou Bělíčkovou, Kujavy č.p.206 jejíž předmětem je
nově vzniklá parcela č.1077/8 o výměře 166 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a ¾
spoluvlastnický podíl nově vzniklého pozemku p.č. 111/2 o výměře 140 m2 lesní pozemek a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
17. Kupní smlouvu uzavřenou s Libuší Vymazalovou, Kujavy č.p.86 na ¼ spoluvlastnického
podílu nově vzniklé pozemkové parcely č. 111/2 – lesní pozemek o výměře 140 m2 a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
18. Plán odborné přípravy JSDH pro rok 2015.
19. Uzavření nájemní smlouvy s Vlastimilem Pavlicou, Hladké Životice na pronájem
sportovní haly pro účely sportu dětí z Kujav ve výši 5 000,- Kč.
20. Aktualizaci č.7 Směrnice č. 3/2010 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob
s účinnosti od 1.1.2015.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.XIV.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 14 z roku 2014.
Navýšení příjmů o 472 900 Kč na celkovou částku 12 225 703 Kč
Snížení výdajů o 1 324 800 Kč na celkovou částku 11 447 503 Kč
Snížení financování o 1 797 700 Kč na celkovou částku -778 200 Kč
2.I.úpravu rozpočtu 2015, při které dochází pouze k převodu mezi schválenými paragrafy ve
výdajové části a celkový objem rozpočtu se nemění.
3. Dílčí revizi Strategického rozvojového plánu obce Kujavy na období 2014-2020.

III. Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

IV.Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostku schvalováním vnitřních směrnic obce včetně jejích aktualizací.

V.Zastupitelstvo deleguje:
1. Ve smyslu §84 odst. 2 písm.f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u
Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon
všech práv akcionáře paní Petru Vojkůvkovou, nar. 4.3.1979, bytem Kujavy 211.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách

(řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace do dne
31.12.2018.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Jiřímu Zajíčkovi, nar.
13.9.1973, bytem Kujavy 181.

V Kujavách dne 19.02.2015

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

