
k č.j. OUKUJ …../2022 

UZ 101.2  A/10 

 

Výpis ze zápisu zastupitelstva obce  
z 24. zasedání konaného dne 05.09.2022 na Obecním úřadě v Kujavách 

 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu. 

2. Program zasedání. 

3. VI. úpravu rozpočtu roku 2022, rozpočtové opatření č. 6 

Příjmy zůstávají nezměněny v celkové částce 9 954 800 Kč. 

Navýšení výdajů o 1 600 000 Kč na celkovou částku 18 203 000 Kč. 

Navýšení financování o 1 600 000 Kč na celkovou částku 8 248 200 Kč. 

4. Záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 1/2022 na nájem části pozemku p. č. 506 - 

zahrada, k.ú. Kujavy o výměře 120 m2, kde předmětem dodatku bude prodloužení doby 

nájmu do 31.12.2027. Ostatní ujednání zůstávají nezměněny. 

5. Změnu účelového určení dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Kujavy, z.s. se sídlem 742 

45 Kujavy 7 pro rok 2022, a to na nákup kompresoru na huštění míčů ve výši 1 738,- Kč, 

pohárů ve výši 3 658,- Kč, rozlišovacích dresů ve výši 1 200,- Kč a autobusovou dopravu 

na turistický výlet pro členy spolku a občany obce ve výši 8 404,- Kč a uzavření dodatku 

č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, přičemž celková výše poskytnuté dotace zůstane 

nezměněna. 

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě s organizací NOVÉ DOMY NA 

ROVINCE s.r.o, se sídlem Mlýnská 317/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 

07733879, kterým se mění platnost Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a rozvazovací 

podmínka. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.  

7. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s ČEZ Distribuce, a. s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a 

obcí Kujavy jako žadatelem, jejímž předmětem je připojení 12 odběrných míst a zajištění 

požadovaného příkonu v lokalitě Kujavy, kat. území Kujavy, parc. č. 1695, 742 45 

Kujavy. 

8. Smlouvu č. Z_S14_12_8120085921 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem a obcí 

Kujavy jako žadatelem, jejímž předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie ve smyslu stanoviska č. 8120085921 ze dne 

20.05.2022. 

9. Zrušení Směrnice bezpečnosti práce pro výkon veřejné služby č. 2/2012, která byla 

schválena zastupitelstvem obce dne 16.02.2012 usnesením č. 3 / I / 13. 

 

 

II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:  

1. V. úpravu rozpočtu 2022, rozpočtové opatření č. 5. 

Navýšení příjmů o 92 000 Kč na celkovou částku 9 954 800 Kč. 

Navýšení výdajů o 92 000 Kč na celkovou částku 16 603 000 Kč. 

Financování zůstává nezměněno v celkové částce 6 648 200 Kč. 

2. Prodloužení nájemní smlouvy č. 1/2022/BYT, jejímž předmětem je prodloužení doby 

nájmu bytu č. p. 28 do 31.12.2027. 

3. Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2021. 

4. Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 27. června 2022. 

5. Stav schodů s inventárním číslem 100. 



6. Znepřístupnění pozemku p. č. 1684 a po zajištění potřebných stanovisek bude záležitost 

dále řešena. 

 

 

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Převod pozemků p. č. 1405 o výměře 8 770 m2, p. č. 1438 o výměře 9 210 m2 a p. č. 1433 

o výměře 163 m2, všechny druhem trvalý travní porost, dotčených trvalým záborem 

stavby „Revitalizace Pustějovského potoka, km 0,000 – 10,600“ dle žádosti Povodí Odry, 

státní podnik.  

 

 

V Kujavách dne 05.09.2022 

 

 

 

………………………     ……………………….   

Ing. Petra Vojkůvková                  Jiří Zajíček        

         starostka                                          místostarosta    


