Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
z 15. zasedání konaném dne 22.02.2017 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. II. úpravu rozpočtu 2017 rozpočtové opatření č.2
Příjmy zůstávají nezměněny
8 455 100 Kč
Navýšení výdajů o 1 000 000 Kč na celkovou částku 12 255 100 Kč
Navýšení financování o 1 000 000 Kč na celk.částku 3 800 000 Kč
4. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 15. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2016 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.
5. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci na
základě zákona č. 250/2000 Sb., převod hospodářského výsledku ve výši 104 297,70 Kč do
rezervního fondu.
6. Rozpočet na rok 2017 pro Základní školu a Mateřskou školu Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkovou organizaci:
Celkové náklady 3 372 500 Kč
Celkové výnosy 3 372 500 Kč
7. Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 – 2019 pro Základní školu a Mateřskou školu
Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci.
8. Zásady vztahů k příspěvkové organizaci obce Kujavy.
9. Vyřazení majetku obce ve výši 850,- Kč.
10. Obecně závaznou vyhlášku obce Kujavy č. 1/2017, o nočním klidu.
11. Nařízení obce Kujavy č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
obce.
12. Záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 480/1 o výměře 15 m2 a 15 m2 za cenu
minimálně 1,- Kč / m2/ rok.
13. Záměr výměny svítidel veřejného osvětlení.
14. Smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 o
zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Vítkovsko.
15. Smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 o
zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Bílovecko.
16. Darovací smlouvu na převod dlouhodobého majetku informační zastavení Kujavy
uzavřenou s Regionem Poodří se sídlem 742 54 Bartošovice č.p.1 – zámek, IČ: 69581762.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. XV. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 15
Navýšení příjmů o částku 96 518 Kč na celkovou částku 9 672 888,- Kč
Navýšení výdajů o částku 96 518 Kč na celkovou částku 14 661 188,- Kč
Financování celková částka 4 988 300,- Kč
2. Změnu položky 1351 na položku 1382 ve schváleném rozpočtu na rok 2017.
3. I. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 1.roku 2017
Navýšení příjmů o 50 000 Kč na celkovou částku 8 455 100 Kč
Navýšení výdajů o 50 000 Kč na celkovou částku 11 255 100 Kč
Financování zůstává nezměněno
2 800 000 Kč
4. Po projednání bere na vědomí obsah úplné aktualizace Územně analytických podkladů
ORP Bílovec 2016 dle § 29 odst. 1 a § 6 odst. 5 písmene f) zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
5. Informaci ze dne 13.2.2017 o dílčí revizi Strategického rozvojového plánu obce Kujavy na
období 2014 – 2020 – aktualizovaná verze k 03.03.2016.
6. Zápis kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří ze dne 19.12.2016.
7. Zápis finančního výboru č. 1/2017 ze dne 20.02.2017.

III. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje:
1. Zastupitelstvo obce si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje rozhodování v samostatné působnosti
v následujících záležitostech:
- poskytování příspěvku na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb dle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu své příspěvkové organizace dle §
28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

V Kujavách dne 22.02.2017

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

