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Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
z 22. zasedání konaného dne 7.3.2022 na Obecním úřadě v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program zasedání.
3. Dotaci Mysliveckému spolku NIVA Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 107 pro rok
2022 na pořádání soutěže pro děti s názvem „Zlatá srnčí trofej“ a uzavření dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě ze dne 31.1.2022.
4. Vyřazení majetku obce z důvodu jeho poškození a nefunkčnosti v celkové výši 15 522,60
Kč.
5. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace v celkové výši 9 940 Kč.
6. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2021.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 22. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2021 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.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 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.
7. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace za rok 2021, který skončil ztrátou ve výši -1 294,26 Kč, a schvaluje
na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, pokrytí ztráty ve výši – 1 294,26 Kč z rezervního fondu
8. Záměr směnit část pozemku p.č. 553/1 o předběžné výměře 8 m2 – zahrada, který je veden
na LV číslo 10001 katastrální území Kujavy za část pozemku p.č. 555/3 o předběžné výměře
44 m2. Směna bude bez doplatku, protože obec bude hradit náklady za zpracování
geometrického plánu, vynětí, vklad do katastru nemovitostí, příp. další správní poplatky.
9. Záměr propachtovat od 1.10.2022 pozemek p.č. 1520 orná půda o výměře 107 695 m2, p.č.
1550 orná půda o výměře 8 531 m2, p.č. 1575 orná půda o výměře 36 841 m2 a p.č. 1586 orná
půda o výměře 20 429 m2. Žádosti je nutno doručit nejpozději do 23.3.2022 do 12 hodin na
adresu Obecního úřadu Kujavy v zalepené obálce. Minimální cena za pacht je 5 000,- Kč/10
000 m2 /rok. V žádosti je nutno uvést záměr budoucího pachtýře k jakému účelu bude
pozemek využíván a nabídku pachtovného. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let
s počátkem nájmu od 1.10.2022.
10. Kupní smlouvu s Šárkou Ďurišovou, nar. 1.1.1975 bytem Kujavy 222, 742 45 Kujavy na
pozemek p.č. 451/12 o výměře 2 827 m2 – trvalý travní porost a pozemek p.č. 451/4 o výměře
203 m2 – trvalý travní porost, v k.ú. Kujavy. Celková kupní cena pozemků včetně návrhu na
vklad je ve výši 208 040,- Kč.
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
uzavřené dne 14.10.2021 mezi obcí Kujavy jako budoucím povinným a společností NOVÉ
DOMY NA ROVINCE, s.r.o., IČ 07733879, se sídlem Mlýnská 317/10, 702 00 Ostrava,
kterým se doplňuje parc. č. 1155/36, v k.ú. Kujavy, rozsah věcného břemene v této parcele a
mění se přílohy smlouvy.

12. Záměr budoucího nájmu plynárenského zařízení s názvem ROZ Kujavy, STL plynovod +
12 PP, obec Kujavy dimenze DN 63 v délce 144 m a 12 ks přípojek DN 32 v délce 98 m
vybudovaných obcí Kujavy v rámci zasíťování pro 12 rodinných domů v lokalitě U hřiště.

II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:
1. X. úpravu rozpočtu 2021, rozpočtové opatření č. 10.
Navýšení příjmů o 5 200 Kč na celkovou částku 9 998 349 Kč.
Navýšení výdajů o 5 200 Kč na celkovou částku 15 618 844 Kč.
Financování zůstává nezměněno v celkové výši 5 620 495 Kč.
2. I. úpravu rozpočtu 2022, rozpočtové opatření č. 1.
Navýšení příjmů o 129 960 Kč na celkovou částku 9 613 060 Kč.
Navýšení výdajů o 176 960 Kč na celkovou částku 16 229 160 Kč.
Navýšení financování o 47 000 Kč na celkovou částku 6 616 100 Kč.
III. Zastupitelstvo obce vydává:
1. Na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce o
nočním klidu. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2022.
V Kujavách dne 7.3.2022

………………………
Ing. Petra Vojkůvková
starostka

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

