Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 14. zasedání konaného dne 16.11.2020 v kulturním domě v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. VI. úpravu rozpočtu roku 2020
Příjmy zůstávají nezměněny v celkové výši 9 384 600 Kč
Výdaje zůstávají nezměněny v celkové výši 12 085 300 Kč
Financování zůstává nezměněno v celkové výši 2 700 700 Kč
4. Nákup traktoru včetně příslušenství.
5. Vyřazení majetku obce z důvodu je zastaralosti a neopravitelnosti v celkové výši 35 053,70 Kč.
6. Směnnou smlouvu č. S 1100/20 uzavřenou s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ: 42196451, kterou se
směňuje – převádí do vlastnictví obce pozemek p.č. 1208/49, k.ú. Kujavy, vodní plocha o výměře
501 m2 za cenu 6 692,51 Kč včetně DPH a do vlastnictví Lesů České republiky se převádí pozemek
p.č. 553/2, k.ú. Kujavy, vodní plocha o výměře 799 m2 za cenu 45 361,69 Kč včetně DPH. Obec
Kujavy uhradí rozdíl cen ve výši 38 669,18 Kč včetně DPH a dále ½ nákladů za znalecký posudek a
½ nákladů spojených s vkladem do katastru nemovitostí ve výši 4 815,80 Kč včetně DPH. Celkové
náklady, které je obec povinna uhradit jsou ve výši 43 484,98 Kč včetně DPH.
7. Kupní smlouvu s Bohumilem Výtiskem, nar. 7.6.1955 bytem 742 45 Kujavy č. p. 49 na pozemek
p. č. 1354/2, k.ú. Kujavy – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m2, který vznikl
rozdělením původní pozemkové parcely č. 1354 a pozemek p.č. 1361/2, k.ú. Kujavy – lesní
pozemek, o výměře 18 m2, který vznikl rozdělením původní pozemkové parcely č. 1361, na základě
geometrického plánu č. 854-135/2020 vyhotoveného Ing. Adamem Ravčukem. Prodejní cena je
stanovena na 80,- Kč/m2. Návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč a náklady na ověření podpisu uhradí
obec.
8. Záměr propachtovat pozemek p.č. 451/12, k.ú. Kujavy, trvalý travní porost o výměře 2 827 m2.
Žádosti budou posuzovány podle nabídnuté ceny, účelu využití a skutečnosti, zdali na
propachtovaných pozemcích bude pachtýř skutečně hospodařit.
9. Přistoupení obce Kujavy do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostce obce vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
10. Ukončení pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu – Region č.
1529652156, včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 uzavřenou s Generali Pojišťovnou a.s.
II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:
1. Protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů obalů“
uzavřené mezi společností EKO-KOM, a.s. a obcí Kujavy sepsaný dne 22.9.2020 v obci Kujavy,
provedeném na základě oznámení o provedení auditu ze dne 24.8.2020.
V Kujavách dne 16.11.2020
………………………
Ing. Petra Vojkůvková
starostka

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

