Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 14. zasedání konaném dne 15.12.2016 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Rozpočet na rok 2017.
Příjmy v celkové výši
8 405 100,- Kč
Výdaje v celkové výši
11 205 100,- Kč
Financování v celkové výši 2 800 000,- Kč
4.1.Příspěvek na provoz Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace pro rok 2017 ve výši 641 000,- Kč. Z této částky je účelově určeno na
dohody – ostatní platby za provedenou práci a refundace 15 500,- Kč.
4.2.Dotaci Římskokatolické farnosti Kujavy pro rok 2017 na restaurování oltáře ve výši
15 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4.3. Dotaci Tělovýchovné jednotě Sokol Kujavy pro rok 2017 na poháry 3000,- Kč, na
internet 2 500,- Kč, na doplnění lékárničky 500,- Kč a na sportovní vybavení 9 000,- Kč, tj.
celkem ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4.4.Dotaci Mysliveckému spolku NIVA Kujavy pro rok 2017 na nákup krmení ve výši 5 000,Kč a na opravu mysliveckého sálu ve výši 10 000,- Kč tj. celkem ve výši 15 000,- Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy
4.5.Dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami Kujavy na rok 2017 na dopravu na
divadelní představení ve výši 4 000,- Kč, na dopravu zájezdu ve výši 4 000,- Kč, na dárky na
výroční členskou schůzi ve výši 4 500,- Kč, na balíčky pro jubilanty ve výši 1 000,- Kč, na
balíčky pro dlouhodobě nemocné a kytičky pro zemřelé ve výši 300,- Kč a na pohoštění na
výroční členskou schůzi ve výši 1 200,- Kč. tj. celkem ve výši 15 000,- Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
4.6.Dotaci FBC“BARBARIENS“ Hladké Životice na pronájem haly v obci Pustějov pro
tréninky florbalu dětí ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4.7.Darovací smlouvu pro TJ Sokol Kujavy z.s. na částku 40 000,- Kč na zajištění programu
na akci „Den obce“. Dar bude převeden na bankovní účet obdarovaného do 15 dnů po
předložení zajištěného programu včetně rozpočtu.
4.8.Darovací smlouvu pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kujavy na částku 15 000,-Kč
na pořízení mobilní garáže ke skladování movitých věcí SDH.
4.9.Darovací smlouvu pro SH ČMS – okrsek Fulnek na částku 1 500,- Kč na zajištění
provozu okrsku v roce 2017.
4.10. Darovací smlouvu pro ZO ČSOP Nový Jičín Záchranná stanice a Dům přírody Poodří
pro rok 2017 na dar ve výši 1 000,- Kč na zajištění provozu organizace.
4.11. Darovací smlouvu pro SALUS o.p.s. Kopřivnice pro rok 2017 na dar ve výši 1 000,- Kč
na zajištění provozu organizace.
5. Vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
6. Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020.
7. XIV.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 14
Navýšení příjmů o částku 1 131 800 Kč na celkovou částku 9 576 370,- Kč
Navýšení výdajů o částku 1 131 800 Kč na celkovou částku 14 564 670,- Kč
Financování celková částka 4 988 300,- Kč

8. Obecně závaznou vyhlášku obce Kujavy č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1.1.2017.
9. Obecně závaznou vyhlášku obce Kujavy č. 2/2016 o místních poplatcích s účinností od
1.1.2017.
10. Vyřazení majetku obce ve výši 12 274,10 Kč.
11. Vyřazení majetku Základní školy a mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ve výši 15 722,60 Kč.
12. Smlouvu na dodávku elektrické energie s firmou Amper Market, a.s. se sídlem Antala
Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 na období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
13. Smlouvu na dodávku plynu s firmou BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 24-26,
110 00 Praha 1 na období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
14. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 480/1 o výměře 15 m2. Nájemné je stanoveno
minimálně 1,- Kč / m2 / rok.
15. Kupní smlouvu uzavřenou s paní Evou Kynclovou, Kujavy 112 na pozemek p.č. 1774/2 –
zahrada o výměře 47 m2, který se nachází pod místní komunikací za cenu 1,- Kč / m2. Obec
uhradí náklady spojené s ověřením podpisu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a
návrh na vklad.
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 81/2015 ze dne 13.7.2015 s Lesy
České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, Hradec Králové, PSČ
500 08. kterým bude prodloužena lhůta pro uzavření kupní smlouvy na 31.12.2018.
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 18/2016 ze dne 27.7.2016 s Lesy
České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, Hradec Králové, PSČ
500 08. kterým bude prodloužena lhůta pro uzavření kupní smlouvy na 31.12.2018.
18. Záměr prodeje dřeva na stojato na parc.č. 1480 a parc.č. 473/1 za výchozí nejnižší cenu
200,- Kč / m3.
19. Záměr prodeje dřeva na stojato na parc.č. 1327 u Genoservisu za výchozí nejnižší cenu
200,- Kč / m3.
20. Záměr prodat nově vzniklý pozemek p.č. 1077/21 o výměře 52 m2.
21. Zrušení těchto směrnic: Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku obce
Kujavy a směrnici pro stanovení cen pro prodej, nákup a směnu pozemků související
s narovnáním majetkových vztahů stavby místní komunikace včetně dodatku č.1.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. XIII. úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 13.
Navýšení příjmů o částku 199 646 Kč na celkovou částku 8 444 570,- Kč
Navýšení výdajů o částku 199 646 Kč na celkovou částku 13 432 870,- Kč
Financování celková částka 4 988 300,- Kč
2. Plán inventur k 31.12.2016
3. Plán činnosti finančního výboru obce Kujavy na rok 2017.
4. Zápisy finančního výboru.
5. Plán činnosti kontrolního výboru obce Kujavy na rok 2017.
6. Zápis kontrolního výboru obce Kujavy
7. Protokol o výsledku kontroly Obce Kujavy za období 1.1.2016-30.6.2016.

8. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín za
období 1.1.2016-30.6.2016.
V Kujavách dne 15.12.2016

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

