Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
z 16. zasedání konaného dne 1.3.2021 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. II. úpravu rozpočtu roku 2021, rozpočtové opatření č. 2
Navýšení příjmů o 10 000 Kč na celkovou výši 8 751 700 Kč
Navýšení výdajů o 285 000 Kč na celkovou částku 12 786 500 Kč
Navýšení financování o 275 000 Kč na celkovou částku 4 034 800 Kč
4. Vyřazení majetku obce z důvodu jeho nefunkčnosti, poškození a zastaralosti v celkové výši
12 335,75 Kč.
5. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace v celkové výši 37 800,50 Kč.
6. Záměr provést opravu schodů ke kostelu v roce 2021.
7. Zásady pro poskytování náhrad a dalších plnění členům Zastupitelstva obce Kujavy, které
nabývají účinnosti od 1.5.2021.
Stanovuje dle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který není v pracovním nebo
jiném obdobném poměru – osobě samostatně výdělečně činné na náhradu ušlého výdělku
paušální částku ve výši 100,- Kč/hodinu.
Stanovuje dle § 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, poskytování cestovních náhrad dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v
platném znění, v případě, kdy zákon určuje rozmezí pro cestovní náhrady, mají členové
zastupitelstva nárok na finanční náhradu, která se rovná minimu určenému v rozmezí.
Stanovuje dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů příspěvek na stravování ve výši 50 Kč na jeden den, příspěvek na vzdělávání v
souvislosti s výkonem funkce uvolněného člena zastupitelstva do celkové výše 10 000,- Kč
ročně, čerpání sick days pro uvolněného člena zastupitelstva ve výši maximálně 3 dnů,
příspěvek na pojištění právní ochrany a odpovědnosti do celkové výše 7 000,- Kč, v
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva příspěvek na vzdělávání do
výše 3 000,- Kč ročně a pojištění právní ochrany a odpovědnosti do celkové výše 5 000,- Kč.
Podrobnější pravidla jsou stanoveny v zásadách.
8. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2020.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 16. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2020 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.
9. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za rok 2020 ve výši 86 248,71 Kč a schvaluje na základě zákona č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
převod hospodářského výsledku ve výši 86 248,71 Kč do rezervního fondu.
10. Záměr pachtu a provozování vodního díla s názvem VODOVOD KUJAVY, k.ú. Kujavy,
v délce 7289,54 m, z toho DN 50 z materiálu PE v délce 1226,38 m, DN 80 z materiálu PE
v délce 2055,31 m a DN 100 z materiálu PE v délce 4007,85 m a pověřuje starostku obce
uzavřít smlouvu o pachtu. Zájemce musí být osobou oprávněnou k provozování vodovodů dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
11. Ukončení Smlouvy o provozování vodního díla č. 1105/SOP/NJ/2011 ze dne 1.8.2011.
12. Na základě Protokolu o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy budovy na p.č. st. 183, k. ú. Kujavy“, kterou dne 15.2.2021
předložila zadavateli hodnotící komise jako nejvýhodnější, nabídku firmy TOKAMA
stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČ: 01445961. Hodnotícím kritériem byla
nabídková cena včetně DPH 80 % a termín dokončení (nejvhodnější nabídka je nabídka s
nejkratším termínem dokončení) 20 %.
13. Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25
Sviadnov, IČ: 01445961 na zakázku „Stavební úpravy budovy na p.č. st. 183, k.ú. Kujavy“
dle výsledku výběrového řízení v celkové ceně díla 1 082 950,- Kč včetně DPH. Doba
provádění díla od 8.3.2021 do 21.5.2021.
14. Vnitřní směrnici pro poskytování stravenkového paušálu a podmínky jeho nároku.
15. Přesunutí žádosti Okresního soudu v Novém Jičíně o provedení nové volby přísedících
zastupitelstvem obce Kujavy na další zasedání zastupitelstva.
16. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1001992156 mezi Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem, se dílem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO
013 12774 jako převádějícím a Obcí Kujavy, se sídlem Kujavy 86, 742 45 Kujavy, IČO
67340474 jako nabyvatelem, týkající se bezúplatného převodu nově vznikajícího pozemku
p.č. 289/8, k.ú. Kujavy, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 289/5, k.ú. Kujavy.
II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:
1. I. úpravu rozpočtu roku 2021, rozpočtové opatření č. 1.
2. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za 1. pololetí 2020.
3. Protokol o kontrole provedené na základě pověření č. 005/03/2021 ze dne 8.1.2021.
4. Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 3. prosince 2020.
III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostku obce k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy budovy na
p.č. 183, k.ú. Kujavy“ na vícepráce nebo méněpráce.
2. Starostku obce k jednání s Českou poštou a firmou Z+M Logistics, spol. s r.o.
V Kujavách dne 01.03.2021

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

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

