Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 9. zasedání konaném dne 03.03.2016 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Ověřovatele zápisu.
2.Program jednání.
3.Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2015.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 9.zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2015 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.
4.Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci na
základě zákona č. 250/2000 Sb., převod části hospodářského výsledku ve výši 32 521,69 Kč
do rezervního fondu a části hospodářského výsledku ve výši 40 000,- Kč do fondu odměn.
5.Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace na rok 2016.
6.Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace v celkové výši 15 151,50 Kč.
7.Vyřazení majetku obce v celkové výši 31 953,10 Kč.
8.Záměr pronajmout/propachtovat pozemky p.č. 790 orná půda o výměře 2705 m2, p.č. 577
zahrada o výměře 6269 m2 a p.č. 1239 ostatní plocha o výměře 2798 m2. Nájemné bude
hrazeno ve formě vyčištění a údržby pozemků sečením nejméně 4x ročně, jinak dle potřeby.
Smlouva bude uzavřena do konce roku 2020 s výpovědní dobou 6 měsíců.
9.Změnu účelu daru pro SHČMS – okrsek Fulnek paní Světlana Marková na účel zajištění
provozu SHČMS – okrsek Fulnek.
10.Dar pro Světlanu Markovou – pokladní SHČMS – okrsek Fulnek ve výši 1 500,- Kč na
zajištění provozu okrsku a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
11.Dílčí revizi Strategického rozvojového plánu obce Kujavy k datu 03.03.2016. splněná
opatření v článku B.4 Rozvojové aktivity – protipovodňová opatření, vybudování vlastního
sociálního zařízení v obecním sále, podpora knihovny a nákup nového hasičského vozu budou
ze strategického plánu vyjmuty.
12.Vydání tohoto stanoviska k žádosti:
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. lze situaci řešit tak, že žadatel by sepsal s obcí
plánovací smlouvu, protože jeho stavba klade nové nároky na veřejnou dopravní
infrastrukturu. Smlouva by byla sepsána v případě, že by obec měla v plánu budovat
v současné době místní komunikaci. Ve smlouvě by také byl stanoven finanční podíl jak
žadatele, tak obce na vybudování veřejné infrastruktury. Zastupitelé v současné době nemají
v plánu ani v rozpočtu na rok 2016 budování místní komunikace v této lokalitě.
13.Smlouvu o zřízení služebnosti s Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, IČ 42196451
na pozemky p.č. 1208/9 a 415/4 spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav

dešťové kanalizace a vyústního objektu v rámci stavby „Odvodnění části MK u domu č.p. 56
v Kujavách“ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. XIV. úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 14 roku 2015.
Navýšení příjmů o částku 246 319 Kč na celkovou částku 9 051 805,- Kč
Navýšení výdajů o částku 56 319 Kč na celkovou částku 11 986 005,- Kč
Snížení financování o 190 000 Kč na celkovou částku
2 934 200,- Kč
2. I.úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 1 roku 2016
Navýšení příjmů o 7 000 Kč na celkovou částku 6 904 250 Kč
Navýšení výdajů o 7 000 Kč na celkovou částku 8 104 250 Kč
Financování zůstává nezměněno celková částka
1 200 000 Kč
3. II.úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 2 roku 2016
Navýšení příjmů o 20 300 Kč na celkovou částku 6 924 550 Kč
Navýšení výdajů o 20 300 Kč na celkovou částku 8 124 550 Kč
Financování zůstává nezměněno celková částka
1 200 000 Kč
4.Provozní řád kulturního domu Kujavy.
5.Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří ze dne
18.prosince 2015
6.Zápis finančního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 1/2016.
III. Zastupitelstvo neschvaluje:
1.Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.

V Kujavách dne 03.03.2016

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

