Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 6. zasedání konaného dne 5.8.2019 v kulturním domČ v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. OvČĜovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. SmČnnou smlouvu uzavĜenou s panem Pavlem Hašou, trvale bytem A. DvoĜáka 708, 742
13 Studénka na pozemky vymČĜené geometrickým plánem þ. 829-84/2019 vyhotoveným
Silvií Souþkovou a to novČ vzniklý pozemek p.þ. 5/2 zahrada o výmČĜe 42 m2 ve vlastnictví
pana Hašy za díl b oddČlený od pozemku obce p.þ. 1075/4 o výmČĜe 42 m2 zahrada. Cena
smČny je stanovena 40,- Kþ/m2. Návrh na vklad uhradí obec.
4. SmČnnou smlouvu uzavĜenou s Lukášem Richtrem, trvale bytem 742 45 Kujavy 122 na
þást pozemku vytyþeného na základČ geometrického plánu þ. 834-83/2019 vyhotoveného
Silvií Souþkovou a to novČ vzniklý pozemek p.þ. 1934/4 o výmČĜe 39 m2 zahrada ve
vlastnictví obce za pozemek p.þ. 127 o výmČĜe 72 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace ve
vlastnictví pana Lukáše Richtra. Cena smČny je stanovena 40,- Kþ/m2. Rozdíl v cenČ ve výši
1 320,- Kþ doplatí obec panu Richtrovi pĜi podpisu smlouvy. Správní poplatek za návrh na
vklad uhradí obec.
5. Kupní smlouvu s panem Pavlem Zimou, trvale bytem ýeská 660, 742 45 Fulnek na
spoluvlastnický podíl pozemku o velikosti 2/3 z p. þ. 128 lesní pozemek a z p. þ. 129 lesní
pozemek, zapsaných na LV þ. 459 v k.ú. Kujavy za dohodnutou cenu 55 000,- Kþ. Kupní
cena vychází z ceny za 1 m2 72,751 Kþ. Návrh na vklad uhradí obec.
6. Kupní smlouvu s panem JiĜím Zimou, trvale bytem 747 64 TČškovice na spoluvlastnický
podíl pozemku o velikosti 1/9 z p. þ. 128 lesní pozemek a z p. þ. 129 lesní pozemek,
zapsaných na LV þ. 459 v k.ú. Kujavy za dohodnutou cenu 9 167,- Kþ. Kupní cena vychází
z ceny za 1 m2 72,751 Kþ. Návrh na vklad uhradí obec.
7. Schvaluje kupní smlouvu s panem JiĜím Horkelem, trvale bytem 742 92 Bílovec Lubojaty
137 na spoluvlastnický podíl pozemku o velikosti 1/9 z p. þ. 128 lesní pozemek a z p. þ. 129
lesní pozemek, zapsaných na LV þ. 459 v k.ú. Kujavy za dohodnutou cenu 9 167,- Kþ. Kupní
cena vychází z ceny za 1 m2 72,751 Kþ. Návrh na vklad uhradí obec.
8. ZámČr smČnit þást pozemku p.þ. 1077/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o pĜedbČžné
výmČĜe 90 m2 za þást pozemku p.þ. 195/2 zahrada nacházející se u domu þ.p. 140.
9. zámČr prodat þást pozemku p.þ. 1077/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o pĜedbČžné
výmČĜe 10 m2 pĜed domem þ.p. 78. Žadatel si uhradí geometrický plán, cenu obvyklou
popĜípadČ dle znaleckého posudku a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
10. ZámČr prodat þást pozemku p.þ. 1077/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o pĜedbČžné
výmČĜe 170 m2 pĜed domem þ.p. 174. Žadatel si uhradí geometrický plán, cenu obvyklou
popĜípadČ dle znaleckého posudku a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
11. Podání žádosti o bezúroþné pĤjþky z dĤvodu pĜedfinancování výmČny kotlĤ žadatelĤm
z Ĝad obþanĤ obce, kteĜí požádali v rámci 3. výzvy o Kotlíkovou dotaci poskytovanou
Moravskoslezským krajem. Starostku obce povČĜuje administrací žádostí ve spolupráci
s externí firmou v oblasti tČchto dotací.
12. VyĜazení majetku obce ve výši 8 065,- Kþ.
13. ZámČr zmČnit smlouvu o nájmu uzavĜenou dne 17.5.1998 na pronájem nebytového
prostoru o výmČĜe 51,92 m2 umístČného v budovČ þ.p. 151, která je souþástí pozemku p.þ.
st.259 v k.ú. Kujavy a se zámČrem pronajmout tyto prostory k provozování pošty ýeskou

poštou, s.p. za minimální cenu 12 604 Kþ/ rok + náklady za služby 16 700 Kþ/rok. Nájem
bude sjednán na dobu neurþitou s výpovČdní lhĤtou 3 kalendáĜní mČsíce.

II. Zastupitelstvo obce bere na vČdomí:
1. VIII. úpravu rozpoþtu roku 2019, rozpoþtové opatĜení þ. 8
Snížení pĜíjmĤ o þástku 8 300 Kþ na celkovou þástku 9 526 300,- Kþ
Navýšení výdajĤ o þástku 34 700 Kþ na celkovou þástku 13 744 360,- Kþ
Navýšení financování o þástku 43 000 Kþ na celkovou þástku 4 218 060,- Kþ
2. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu PoodĜí ze dne 17.6.2019.

V Kujavách dne 06.08.2019

………………………
Bc. Petra VojkĤvková
starostka

……………………….
JiĜí Zajíþek
místostarosta

