
Výpis ze zápisu zastupitelstva obce  
z 13. zasedání konaného dne 7.9.2020 v kulturním domě v Kujavách 

 
 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Ověřovatele zápisu. 
2. Program jednání. 
3. V. úpravu rozpočtu roku 2020 
Snížení příjmů o 1 138 100 na celkovou částku 9 384 600 
Snížení výdajů o 2 269 000 na celkovou částku 12 085 300 
Snížení financování o 1 130 900 na celkovou částku 2 700 700 
4. Zrušení plánovaného záměru provést v roce 2020 investiční akci úprava nivelety 
fotbalového hřiště. 
5. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci udělení 
výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2020/2021. 
6. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci udělení 
výjimky z nejnižšího počtu dětí ve školní družině pro školní rok 2020/2021. 
7. Změnu závazného ukazatele mzdové prostředky na platy a dohody pro Základní školu a 
Mateřskou školu Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci pro rok 2020 o 3 000,- 
Kč na celkovou částku 63 000,- Kč. Celková výše příspěvku na provoz se nemění. 
8. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě s organizací NOVÉ DOMY NA ROVINCE s.r.o, se 
sídlem Mlýnská 317/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 07733879, která stanovuje 
závazek smluvních stran uzavřít po splnění dohodnutých podmínek v budoucnu darovací 
smlouvu, na jejímž základě dojde k převodu vlastnického práva k části pozemků, na kterých 
bude vybudována komunikace, a také k převodu nově vybudované komunikace, včetně 
příslušenství, kterou vybuduje budoucí dárce.  
9. Darovací smlouvu uzavřenou s Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ: 
00298263 na převod dlouhodobého majetku vedeného na inventární kartě č. 2210/12/2015 
Rozhlas Kujavy – varovný protipovodňový systém včetně celého příslušenství v pořizovací 
ceně 1 169 223 Kč, na který byla poskytnuta dotace ve výši 1 093 224 Kč a dlouhodobého 
majetku vedeného na inventární kartě č. 3/2015 Povodňový plán obce Kujavy v pořizovací 
ceně 73 205 Kč, na který byla poskytnuta dotace ve výši 68 447 Kč.  
10. Vyřazení majetku obce z důvodu opravy evidence v celkové výši 3 992,70 Kč. 
11. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace v celkové výši 6 240 Kč. 
12. Darovací smlouvu uzavřenou s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 
702 18 Ostrava IČ: 70890692 zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, která jedná na základě čl. IX odst. 3) zřizovací listiny se sídlem 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711 na nově vzniklý pozemek v katastrálním území 
Kujavy parcelní číslo 1155/36 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 934 m2 dle 
geometrického plánu č. 842-211/2019 ze dne 18.12.2019. Hodnota předmětu daru dle účetní 
evidence činí celkem 65 380,- Kč. 
13. Kupní smlouvu s Milanem Pařenicou, nar. 11.02.1967 bytem 742 45 Kujavy č. p. 80 na 
pozemek p. č. 194/9 – zahrada, o výměře 21 m2, který vznikl rozdělením původní pozemkové 
parcely č. 194/3 na základě geometrického plánu č. 847-78/2020 vyhotoveného Ing. Adamem 
Ravčukem. Prodejní cena je stanovena na 40,- Kč/m2.  Návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč a 
náklady na ověření podpisu uhradí obec.  
14. Kupní smlouvu s Erichem Müllerem, nar. 07.10.1943 a Alicí Müllerovou, nar. 
04.08.1945, oba bytem 742 45 Kujavy č. p. 21 na pozemek p. č. 564/2 – zahrada, o výměře  



2 m2, který vznikl rozdělením původní pozemkové parcely č. 564 na základě geometrického 
plánu č. 845-77b/2020 vyhotoveného Ing. Adamem Ravčukem. Prodejní cena je stanovena na 
40,- Kč/m2.  Návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč a náklady na ověření podpisů uhradí obec.  
15. Kupní smlouvu č. S 1001/19 s organizací Lesy České republiky, s.p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 
zastoupeny Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem, zastoupeny Ing. Tomášem Vrbou, 
ředitelem krajského ředitelství Ostrava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
na pozemek p. č. 552/1 – ostatní plocha, o výměře 166 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV 357. 
Kupní cena je stanovena na částku 15 000,- Kč.  Návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč hradí obec 
jako kupující. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od oboustranného podpisu smlouvy 
bezhotovostně. 
16. Záměr pronájmu prostoru sálu v budově kulturního domu č.p. 200 na p.č. st.203 za účelem 
sportovních aktivit – kurz jógy. Pronájem je stanoven na dobu určitou od 1.10.2020 do 
30.6.2021. Využívání prostor sálu bude probíhat v uvedeném období každé úterý od 17 do 18 
hodin, vyjma 17.11.2020 a 29.12.2020. Nájem je stanoven na 150,- Kč/hodinu. Výše nájmu 
bude stanovena čtvrtletně vždy ke konci čtvrtletí a splatnost je stanovena do 15.10.2020, 
15.1.2021 a 15.4.2021. 
17. Po projednání na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. e), § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Kujavy.     
18. V souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění Návrh Programu rozvoje obce na roky 2021 – 2027. 
19. Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze 
dne 14.1.2020 uzavřený se Senior klub Kujavy, z.s., 742 45 Kujavy 86, IČ: 07522533 o 
prodloužení období použití prostředků dotace od 1.1.2020 do 15.12.2020, změnu předložení 
závěrečného vyúčtování dotace do 15.12.2020 a změnu ve vrácení nevyčerpaných prostředků 
dotace do 16.12.2020.  
20. Záměr propachtovat část pozemku p.č. 577 zahrada o výměře 4730 m2 k využití jako 
pastva. Pachtovné je stanoveno minimálně ve formě údržby pozemků sečením nejméně 4x 
ročně. Smlouva bude uzavřena od 1.1.2021 do 31.12.2021 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
Žádosti budou posuzovány podle účelu využití a skutečnosti, zdali na propachtovaných 
pozemcích bude pachtýř skutečně hospodařit. 
 
II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí: 
1. IV. úpravu rozpočtu 2020 
2. Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2019 
3. Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019 
4. Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 23. června 2020. 
5. Protokol o kontrole Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace ze dne 11.6.2020 
6. Protokol o kontrole Obce Kujavy ze dne 11.6.2020. 
 
V Kujavách dne 07.09.2020 
 
 
………………………     ……………………….   
Ing. Petra Vojkůvková                  Jiří Zajíček        
         starostka                                          místostarosta    


