USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.10.2012 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.Mandátovou a návrhovou komisi a program jednání.
2.Dodatek č.1 ke smlouvě č.10072083 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí a pověřuje starostku
podpisem tohoto dodatku.
3.Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1021C12/56 mezi Pozemkovým fondem České
republiky Ostrava a Obcí Kujavy na pozemku p.č.617/1 a p.č. 617/2 – umístění
vodovodního potrubí v celkové délce 75,7 m a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
4. Opatření zastupitelstva obce Kujavy č. 1/2012 Řád veřejného pohřebiště
5.Osvobození od placení nájmu a služeb spojených s nájmem hrobového místa pro hroby č.
72,73,74 a 200.
6.Dle ustanovení § 84 odst.2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.68/2007 Sb., a
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání Změny č.1 územního plánu
Kujavy, které je obsahem přílohy č.1 předloženého materiálu.
7.VIII.úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.8
Navýšení příjmů o 135 435,- Kč na celkovou částku 5 497 615,- Kč
Navýšení výdajů o 135 435,- Kč na celkovou částku 7 753 415,- Kč
Financování zůstává nezměněno 2 255 800,- Kč.
8.Aktualizaci č.1 směrnice č.1/2010 Oběh účetních dokladů

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.Uzavření dodatku č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TNJ-VN-16/2012 ze dne 17.4.2012
2.Zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání Změny č.1 územního plánu Kujavy
s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a s veřejností a vyhodnocení
stanovisek, požadavků, připomínek a podnětů, v rozsahu, která je obsahem přílohy č. 2
předloženého materiálu.
3.VII. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.7
Navýšení příjmů o 45 380,- Kč na celkovou výši 5 362 180,- Kč
Navýšení výdajů o 45 380,- Kč na celkovou výši 7 619 980,- Kč
Financování zůstává nezměněno 2 255 800,- Kč
4.Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Nový
Jičín.
5.Žádost pana Petra Valoška o odkoupení části pozemků.

III.Zastupitelstvo neschvaluje:
1.Žádost Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
týkající se uzavření Smlouvy o partnerství se Základní školou a Mateřskou školou Hladké
Životice, příspěvkovou organizací.

V Kujavách dne 25.10.2012

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
MUDr.Petra Mrovcová
místostarostka

