Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 9. zasedání konaného dne 4.12.2019 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový
s příjmy 9 837 900 Kč, výdaji 13 413 500 Kč a financováním ve výši 3 575 600 Kč.
Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let.
Rozpočet je schválen dle členění přílohy č. 1
4. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace na rok 2020:
celkové náklady 5 288 000,- Kč,
celkové výnosy 5 288 000,- Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 650 000,- Kč, z toho závazný ukazatel mzdové
prostředky na dohody a platy ve výši 5 000,- Kč, nákup drobného majetku do 3 000,- Kč ve
výši do 15 000,- Kč, nákup dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč ve výši do 50 000,- Kč a
finanční prostředky na obědy zaměstnanců ve výši 11,- Kč na jeden oběd. V případě, že
závazné ukazatele nebudou vyčerpány, je možno je zapojit na jiné náklady týkající se
provozu.
5. Střednědobý výhled Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace na rok 2021 – 2022:
Rok 2021 celkové náklady 5 150 tis. Kč, celkové výnosy 5 150 tis. Kč
Rok 2022 celkové náklady 5 500 tis. Kč, celkové výnosy 5 500 tis. Kč
6. Dotaci Římskokatolické farnosti Kujavy se sídlem Hlavní 112, 742 47 Hladké Životice na
rok 2020 na restaurování obrazu Panny Marie ve výši 15 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
7. Dotaci Tělovýchovné jednotě Sokol Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 7 pro rok 2020
ve výši 32 500,- Kč a to: na nákup hliníkových fotbalových branek 5 x 2 m ve výši 30 000,Kč a sítí na branky 5 x 2 m ve výši 2 500,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
8. Dotaci Senior klubu Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 86 na dopravu na divadelní
představení nebo zájezd ve výši 13 000,- Kč a na balíčky pro jubilanty ve výši 2 000,- Kč, tj.
celkem 15 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
9. Dotaci Mysliveckému spolku NIVA Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 107 pro rok
2020 na nákup krmení ve výši 5 000,- Kč a na odizolování nosných stěn mysliveckého sálu
č.p. 107 ve výši 10 000,- Kč tj. celkem ve výši 15 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
10. Darovací smlouvu pro ZO ČSOP Nový Jičín pobočný spolek Záchranná stanice a Dům
přírody Poodří se sídlem 742 54 Bartošovice 146 pro rok 2020 na dar ve výši 1 000,- Kč za
účelem záchrany volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice pro poraněné, či jinak
handicapované volně žijící živočichy v roce 2020.
11. Darovací smlouvu pro Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín pro rok 2020 na dar ve výši 1 000,- Kč za účelem zajištění
dostupnosti a udržitelnosti služeb mobilního hospice Strom života v roce 2020.
12. Vyřazení neupotřebitelného, zastaralého a nefunkčního majetku obce v celkové výši
105 883,90 Kč.
13. Směnnou smlouvu uzavřenou s Jaroslavem Miklem, nar. 20.12.1978, trvale bytem
Fonovická 66, 742 83 Klimkovice kde se směňuje – převádí do vlastnictví obce pozemek p.č.
1493 orná půda o výměře 1105 m2 za cenu 22,- Kč/m2 a do vlastnictví pana Jaroslava Mikla

se převádí pozemky p.č. 1546 trvalý travní porost o výměře 707 m2 za cenu 18,70 Kč/m2 a
pozemek p.č. 1562 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1098 m2 za cenu 22,- Kč/m2.
Všechny pozemky se nachází v katastrálním území Kujavy. Návrh na vklad uhradí pan
Jaroslav Mikl. Rozdíl cen při směně uhradí pan Jaroslav Mikl dnem podpisu směnné smlouvy.
14. Záměr provést tyto větší akce v roce 2020: demolice mostu u č.p. 58, oprava budovy
moštárny, likvidace černé skládky směr Hladké Životice, úprava nivelety fotbalového hřiště
v případě získání dotace, zpracování projektu na zasíťování pozemků u hřiště, zpracování
projektové dokumentace na opravu mostu u č.p. 49, příp. výstavbu nového mostu.

II. Zastupitelstvo se seznámilo a bere na vědomí:
1. XI. úpravu rozpočtu obce za rok 2019 navýšení příjmů o 548 808 Kč na celkovou částku
10 140 508 Kč
Navýšení výdajů o 548 808Kč na celkovou částku 14 375 369 Kč
Financování zůstává nezměněno 4 234 861 Kč
2. XII. úpravu rozpočtu obce za rok 2019 navýšení příjmů o 3 800 Kč na celkovou částku
10 144 308 Kč
Navýšení výdajů o 2 800 Kč na celkovou částku 14 378 169 Kč
Snížení financování o 1 000 Kč na celkovou částku 4 233 861 Kč
3. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 2/2019 ze dne 3.12.2019
4. Zápis finančního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 4/2019 ze dne 3.12.2019
III. Zastupitelstvo vydává:
1. Na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. Vyhláška
nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
2. Na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
3. Na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
4. Na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kujavy.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
5. Na základě ust. § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 6/2019 k evidenci chovatelů
psů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

IV. Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Žádost Sdružení přátel sboru Ondrášek z.s., Derkova 3, 741 01 Nový Jičín o podporu cesty
Komorního sboru Ondrášku na Mezinárodní soutěž do Kanady.

V Kujavách dne 05.12.2019

………………………
Bc. Petra Vojkůvková
starostka

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

