USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.04.2013 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a program jednání.
2.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2012 na Změnu č.1 Územního plánu Kujavy.
3.Přijetí daru dle darovací smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Obcí
Kujavy na část stavebního objektu“SO 6181 Přeložka polní cesty v km 124,570“
4.Vyřazení majetku v hodnotě 3 550,- Kč.
5.Záměr pronájmu pozemku p.č. 790,577 a 1239.
6.Záměr pronájmu části pozemku p.č. 480/1
7.Záměr pronájmu části pozemků p.č. 505/2 a 506.
8.Zásady vztahů k příspěvkové organizace obce Kujavy
9.III.úpravu rozpočtu 2013, rozpočtové opatření č.3
Navýšení příjmů o 18 600,- Kč na celkovou částku 9 027 320,- Kč
Navýšení výdajů o 3 302 900,- Kč na celkovou částku 12 372 570,- Kč
Navýšení financování o 3 284 300 na celkovou částku 3 345 250,- Kč
10.Navýšení příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace o 24 200,- Kč na celkovou částku 534 200,- Kč.
11.Poskytnutí dotace TJ Sokol Kujavy ve výši 9 000,- Kč na úhradu nedoplatku elektrické
energie a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12.Záměr výměny oken a dveří a opravy schodiště v budově základní školy a obecního
úřadu, opravy místních komunikací, zpracování pasportu veřejného osvětlení.
13.Odvolání ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace Mgr. Kamily Demlové s účinností 12.4.2013 z důvodu: na návrh
školské rady § 166 odst. 5 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
14.Schvaluje vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace s předpokládaným
nástupem od 1.8.2013.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.Uzavření smlouvy s Úřadem práce Nový Jičín na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací.
2.Uzavření smlouvy se zdravotnickým zařízením Ordinace praktického lékaře MUDr. Petra
Millera, Fulnek na poskytnutí pracovnělékařské péče pro zaměstnance.
3.Uzavření smlouvy na připojení k internetu v obecní knihovně s firmou Telefonica Czech
Republic, a.s.
4.Protokol kontrolního výboru ze dne 13.3.2013
5.Znění protokolu č. PVK/2013/1/Kuj o provedení následné veřejnoprávní kontrole za rok
2011 a 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kujavy.
6.Protokoly ČIŽP o kontrolním zjištění ve věci kácení dřevin a příkaz o uložení pokuty.
7.Usnesení Okresního soudu Nový Jičín ve věci soudního sporu Ladislava a Víta Ziburových
s Obcí Kujavy. Bere na vědomí úhradu veškerých nákladů uvedených v usnesení.
8.Zprávu o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2012

9.II. úpravu rozpočtu 2013, rozpočtové opatření č.2
Navýšení příjmů o 7 600,- Kč na celkovou výši 9 008 720,- Kč
Navýšení výdajů o 88 750,- Kč na celkovou výši 9 069 670,- Kč
Navýšení financování o 81 150,- Kč na celkovou výši 60 950,- Kč

III.Zastupitelstvo obce ukládá:
1.Paní ředitelce Základní školy a Mateřské školy Kujavy tyto nápravné opatření:
a.) Při čerpání rezervního fondu vždy uvádět na jaké konkrétní účel je fond použit a tento
používat výhradně k účelům stanoveným v §30, odst.2) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
b.) Upravit směrnici o účetnictví v závislosti na struktuře účetní jednotky. Upravit podpisové
vzory tak, aby při výdeji z pokladny, na fakturách a při platbě z běžného účtu byly vždy 2
podpisy odpovědných osob.
c.) Při výdeji a příjmu pokladní hotovosti vystavovat výdajové a příjmové pokladní doklady
vždy na konkrétní osobu, které byla pokladní hotovost vydána, nebo která pokladní hotovost
vložila do pokladny.

IV.Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.starostku organizačním zajištění celého konkurzního řízení.

V Kujavách dne 11.04.2013

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

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

