Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 7. zasedání konaném dne 24.09.2015 na Obecním úřadě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Hospodaření s rozpočtem obce k 31.8.2015.
4. Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 1 375,- Kč neziskové organizaci Andělé Stromu
života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín
na nákup kompenzační pomůcky zvedací pás a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
5. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s platností od 25.9.2015 kompetenci starostky obce
k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
1) do výše 200 000,- Kč v každém paragrafu, a u třídy 1 a třídy 8 v každé položce, jsou-li
vyvolána organizačními změnami v obci, nečekanou a neodkladnou potřebou vynaložit
výdaj či zapojit příjem.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace,
v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když včasné
neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je
nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou.
6. Záměr pronájmu/pachtu p.č. 1185 orná půda k.ú.Jílovec
7. Záměr pronájmu/pachtu p.č. 623/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2756 m2
k.ú.Kujavy.
8. Povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Kujavy.
9. Ponechání částky zůstatku na účtu sdružených prostředků Města Nový Jičín ve výši
974 108,20 Kč pro snížení částky jednotlivých obcí na rok 2016.
10.Směnnou smlouvu uzavřenou s manžely Petrem Čížem a Danielou Čížovou Rojíčkovou.
Jedná se o nově vzniklé pozemky obce p.č. 1077/14 o výměře 6 m2 ostatní plocha,
ost.komunikace a pozemek p.č. 1077/15 o výměře 101 m2 ostatní plocha, ost.komunikace a
pozemky manželů Čížových p.č. 80/2 o výměře 56 m2 ostatní plocha – neplodná půda, p.č.
83/3 o výměře 13 m2 ostatní plocha – neplodná půda a p.č. 1078/2 o výměře 53 m2 ostatní
plocha, ost.komunikace a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Doplatek ve výši
15,- Kč uhradí obec manželům Čížovým.
11.Smlouvu o bezplatném zrušení věcného břemene na pozemku p.č. 1078/2 ostatní
komunikace uzavřenou s Marií Klementovou, Dášou Rojíčkovou a Františkem Rojíčkem a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
12.Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu č.
1529652156 k datu 25.9.2015 uzavření s Generali Pojišťovnou a.s Praha a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.

13.Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ve výši 3 450,- Kč.
14.Vyřazení majetku obce v celkové výši 6 029,- Kč.
15.Vyřazení nepotřebného nábytku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace dle přílohy č. 1 a souhlasí, aby organizace nabídla
k odprodeji jiným zájemcům.
16.Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 13/2015 uzavřené se Zemědělským podnikem Razová,
státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, IČ 13642090 a
pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
17.Dodatek ke smlouvě č. 1 smlouva o dílo uzavřený s firmou STAVO – Karel Černoch s.r.o.,
Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 27770907 na prodloužení termínu
dokončení stavby rekonstrukce obecního sálu a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. X.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 10 z roku 2015.
Navýšení příjmů o 2 000 Kč na celkovou částku 8 077 736 Kč
Navýšení výdajů o 2 000 Kč na celkovou částku 11 396 936 Kč
Financování zůstává nezměněno celková částka 3 319 200 Kč
2. Žádost o podílení se na financování osobní asistence pro občany obce Sociálním zařízením
města Bílovce a navrhuje jednání o snížení částky na 1 klienta.
3. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kujavy k 31.7.2015.
4. Protokol Úřadu práce Nový Jičín o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 19.8.2015.
5. Protokol Úřadu práce Nový Jičín o kontrole veřejné finanční podpory ze dne 22.9.2015.

V Kujavách dne 24.09.2015

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

