Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 17. zasedání konaného dne 21.06.2017 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2016. Účetní závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2016,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016, přílohu k 31.12.2016, roční zprávu o provedení finanční
kontroly za rok 2016, inventarizační zprávu za rok 2016 a zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 17. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2016 Obce Kujavy, Kujavy 86,
742 45 Fulnek, IČ 67340474 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce
Kujavy. Zastupitelstvo obce v průběhu celého roku, prostřednictvím správně prováděné
předběžné a průběžné finanční kontroly, efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v
hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik
problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky.
4. Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce – s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle par. 17 odst.
7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
5. Spolufinancování sociálních služeb Mobilní hospic Strom života Andělé Stromu života
pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 03632661, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový
Jičín pro terénní odlehčovací službu částku 1 000,- Kč a pro poradnu pro pečující a pozůstalé
částku 1 000,- Kč. Financování bude v případě, že tuto službu budou občané obce Kujavy
využívat.
6. Aktualizaci plánu financování obnovy vodovodu pro období 2018-2027

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. VI. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 6
Navýšení příjmů o částku 6 000 Kč na celkovou částku 8 687 100 Kč
Navýšení výdajů o částku 6 000 Kč na celkovou částku 13 487 100 Kč
Financování celková částka 4 800 000,- Kč
2. VII. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 7
Navýšení příjmů o částku 14 200 Kč na celkovou částku 8 701 300 Kč
Navýšení výdajů o částku 14 200 Kč na celkovou částku 13 501 300 Kč
Financování celková částka 4 800 000 Kč
3. VIII. úpravu rozpočtu roku 2017 rozpočtové opatření č. 8
Navýšení příjmů o 1 500 Kč na celkovou částku 8 702 800 Kč
Navýšení výdajů o 1 500 Kč na celkovou částku 13 502 800 Kč
Financování celková částka 4 800 000 Kč
4. Zápis kontrolního výboru č. 1/2017 ze dne 13.6.2017.

5. Zápis finančního výboru č. 3/2017 ze dne 13.6.2017.
6. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2016.
7. Protokol o výsledku kontroly Obce Kujavy za 2.pololetí 2016.
8. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za 2.pololetí 2016.
9. Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 15.6.2017

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Podporu ve výši 5 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. z důvodu většího objemu
naplánovaných oprav majetku obce.

V Kujavách dne 21.06.2017

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

