Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 4. zasedání konaném dne 23.04.2015 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. V.úpravu rozpočtu 2015 Rozpočtové opatření č.5:
Příjmy navýšení o 780 000,- Kč na celkovou částku 7 730 286 Kč
Výdaje navýšení o 810 000,- Kč na celkovou částku 8 699 486 Kč
Financování navýšení o 30 000 Kč na celkovou částku 969 200 Kč
4. Změnu závazného ukazatele pro Základní školu a Mateřskou školu Kujavy, okres Nový
Jičín, příspěvkovou organizaci z příspěvku na provoz pro rok 2015 a to nákup hraček na
celkovou částku 5 000,- Kč a nákup majetku v jednotkové ceně za kus do 3 000,- Kč na
celkovou částku 9 500,- Kč. Ostatní majetek v jednotkové ceně pořízení nad 3 000,- Kč za
kus bez omezení.
5. Navýšení příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace o 10 000,- Kč na celkovou částku příspěvku 586 000,- Kč.
6. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ve výši 2 500,- Kč.
7. Změnu přílohy č. 1 k organizačnímu řádu Obecního úřadu Kujavy od 1.5.2015.
8. Po projednání schvaluje na základě ustanovení § 6 odst.5 písm. e), § 55 odst. 1 a § 47 odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Kujavy.
9. Smlouvu o budoucí směnné smlouvě uzavřenou s Ladislavem a Barborou Pavelkovými na
budoucí směnu nově vzniklých pozemků p.č. 130/2, p.č. 132/2, p.č. 133/2 ve vlastnictví
manželů Pavelkových za p.č. 1077/9 a p.č. 1077/10 ve vlastnictví obce a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
10. Prodej pozemku p.č. 1077/7 o výměře 33 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace za cenu
40,- Kč za m2 včetně nákladů na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostku
podpisem této kupní smlouvy.
11. Záměr směnit nově vzniklé pozemky p.č. 1077/9 o výměře 87 m2 a p.č. 1077/10 o výměře
81 m2 za pozemky p.č. 130/2 o výměře 50 m2, p.č. 132/2 o výměře 19 m2 a p.č. 133/2 o
výměře 26 m2.
12. Záměr směny pozemků část p.č. 1077/2 nacházející se před domem č.p.68 za pozemek
p.č. 235 o výměře 608 m2.
13. Záměr směny pozemků část p.č. 1077/11 o výměře 40 m2 a p.č. 1077/12 o výměře 5 m2 ve
vlastnictví obce za nově vzniklé pozemky p.č. 136/3 o výměře 9 m2 , p.č. 137/3 o výměře
2 m2 a p.č. 1923 o výměře 1 m2 nacházející se před domem č.p. 90.
14. Dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000,- Kč na provoz haly tréninku florbalu dětí organizaci
Asociaci Sport pro všechny, sportovní klub Hladké Životice, IČ 60336595 a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
15. Záměr budoucího prodeje těchto části pozemků:
část pozemku p.č. 170/1 o výměře cca 220 m2, část pozemku p.č. 278 o výměře cca 100 m2,
část pozemku p.č. 477/1 o výměře cca 160 m2, pozemek p.č. 528 o výměře 620 m2, část
pozemku p.č. 550/2 o výměře cca 220 m2, část pozemku p.č. 553 o výměře cca 520 m2, část
pozemku p.č. 621 o výměře cca 520 m2, část pozemku p.č. 668 o výměře 160 m2, část
pozemku p.č. 669 o výměře cca 320 m2, část pozemku p.č. 1077/2 o výměře cca 30 m2, část

pozemku p.č. 1105 o výměře cca 60 m2, část pozemku p.č. 1110/4 o výměře cca 50 m2, část
pozemku p.č. 1131 o výměře cca 140 m2, část pozemku p.č. 1306 o výměře cca 200 m2, část
pozemku p.č. 1325 o výměře cca 200 m2
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. III. úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 3 z roku 2015.
Navýšení příjmů o 35 200 Kč na celkovou částku 6 920 286 Kč
Navýšení výdajů o 35 200 Kč na celkovou částku 7 817 486 Kč
Financování zůstává nezměněno v celkové výši 897 200 Kč.
2. IV.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 4 z roku 2015.
Navýšení příjmů o 30 000 Kč na celkovou částku 6 950 286 Kč
Navýšení výdajů o 72 000 Kč na celkovou částku 7 889 486 Kč
Navýšení financování o 42 000 na celkovou částku 939 200 Kč.
3. Protokol o výsledku kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny.
4. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 22.12.2014.
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury ve výši 30 000,- Kč na zkvalitnění
služeb knihovny v Kujavách.
6. Protokol o kontrole č. 373/15/888 Okresní správy sociálního zabezpečení Nový Jičín ze dne
23.4.2015.

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Finanční příspěvek pro sociální službu poskytovanou v rámci Občanské poradny Nový
Jičín organizaci Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s.
2. Finanční příspěvek Fondu pro opuštěné a handicapované děti se sídlem v Mořkově na
pořádání 7. Setkání postižených a opuštěných dětí.

IV. Zastupitelstvo obce souhlasí
1. Jako vlastník nemovitosti č.p. 7 s umístěním sídla spolku s názvem TJ Sokol Kujavy, z.s.,
IČ: 47863269 zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
pod sp.zn. L 1627 do budovy objektu jiná stavba – „Kabiny TJ“ umístěné na adrese Kujavy
7, Kujavy, 742 44, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro
k.ú. 676969 Kujavy.
2. Jako vlastník nemovitosti č.p. 86 s umístěním sídla pobočného spolku s názvem Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., IČ: 71167366 do budovy objektu stavba
pro administrativu – „obecní úřad“ umístěné na adrese Kujavy 86, Kujavy, 742 44, zapsané
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. 676969 Kujavy.
V Kujavách dne 23.04.2015

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

