Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 10. zasedání konaného dne 19.2.2020 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. II. úpravu rozpočtu roku 2020, rozpočtové opatření č. 2:
Navýšení příjmů o 344 000 Kč na celkovou částku 10 316 900 Kč
Navýšení výdajů o 600 000 Kč na celkovou částku 14 148 500 Kč
Navýšení financování o 256 600 Kč na celkovou částku 3 831 600 Kč
4. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2019.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 10. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, 742 45 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. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za rok 2019 ve výši 3 268,43 Kč a schvaluje na základě zákona č.
250/2000 Sb., převod hospodářského výsledku ve výši 3 268,43 Kč do rezervního fondu.
6. Vyřazení nefunkčního a zastaralého majetku obce v celkové výši 18 720,80 Kč.
7. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace v celkové výši 50 586,85 Kč dle přílohy č. 1.
8. Záměr zpracovat program rozvoje obce Kujavy na období 2021-2027.
9. Parametry a metodický postup zpracování Programu rozvoj obce dle důvodové zprávy.
10. Zřízení pracovní skupiny na dobu zpracování programu rozvoje obce dle důvodové
zprávy, včetně navrženého personálního složení.
11. Smlouvu č. 05711962 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky uzavřenou se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 na celkovou částku 630 000,- Kč. Smlouva je určená výhradně na
akci „Podpora výměna kotlů v obci Kujavy, okres Nový Jičín – C1“ formou dotace na služby
specialisty a bezúročné půjčky.
12. Záměr propachtovat pozemek p.č. 1185 orná půda o výměře 1249 m2 v k.ú. Jílovec.
Žádosti budou posuzovány podle nabídnuté ceny, účelu využití a skutečnosti, zdali na
propachtovaných pozemcích bude pachtýř skutečně hospodařit. Pachtýř nesmí bez
předchozího písemného souhlasu propachtovatele propachtované pozemky přenechat i
užívání třetí osobě.
13. Dotaci Mysliveckému spolku NIVA Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 107 pro rok
2020 na odměny pro účastníky soutěže okresního kola Zlatá srnčí trofej a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
14. Pověřit právníka pro zastupování obce ve věci zajištění výkupu pozemků nacházejících se
pod místními komunikacemi a chodníky. Výběrem právníka pověřuje starostku obce.
15. Změnu plánovaných akcí pro rok 2020 následovně: zrušení odstranění černé skládky směr
Hladké Životice a vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci mostů v havarijním
stavu a to před budovou obecního úřadu a základní školy a u č.p. 49.

16. V souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů členství
obce v Honebním společenstvu NIVA Kujavy, 742 45 Kujavy 192, IČ: 48430498.
II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:
1. I. úpravu rozpočtu obce za rok 2020, rozpočtové opatření č. 1:
Navýšení příjmů o 135 000 Kč na celkovou částku 9 972 900 Kč
Navýšení výdajů o 135 000 Kč na celkovou částku 13 548 500 Kč
Financování zůstává nezměněno 3 575 600 Kč
2. Zápis finančního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 1/2020 ze dne 17.2.2020
3. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 10.12.2019.

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace v celkové výši 101 640,- Kč dle přílohy č. 2.
IV. Zastupitelstvo obce vydává:
1. Podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění Dodatek č. 1
k Jednacímu řádu zastupitelstva obce Kujavy ze dne 22.10.2019. Dodatek č. 1 nabývá
účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostce Bc. Petře Vojkůvkové:
-realizovat zpracování Programu rozvoje obce Kujavy na období 2021-2027,
-informovat veřejnost.
VI. Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
1. Program poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na
pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje.
VII. Zastupitelstvo obce deleguje:
1. Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto člen Honebního společenstva NIVA Kujavy, 742 45 Kujavy 192,
IČ 48430498, jako zástupce obce pro výkon všech práv člena Bc. Petru Vojkůvkovou, nar.
4.3.1979, bytem 742 45 Kujavy 211.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce člena, je určena k výkonu všech práv člena jménem
Obce Kujavy na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných,
mimořádných nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace po dobu volebního
období.
V Kujavách dne 19.02.2020

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

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

