Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 17. zasedání konaném dne 11.04.2014 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Ověřovatele zápisu.
2.Program jednání.
3.IV. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.4
Navýšení příjmů o 391 500,- Kč na celkovou částku
6 289 600,- Kč
Navýšení výdajů o 891 500,- Kč na celkovou částku
6 665 100,- Kč
Navýšení financování o 500 000,- Kč na celkovou částku 875 500,- Kč
4.Ddodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Římskokatolickou farností
Kujavy ze dne 27.2.2014, mění účel dotace na obnovu oltářního obrazu Panny Marie a
pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
5.Přijetí daru od Oldřicha Planky, Bohuslavice – pozemků p.č. 1710 celková výměra 165 m2,
p.č. 1719 celková výměra 32 m2 obě trvalý travní porost a p.č. 1746 orná půda celková
výměra 937 m2. Vlastnický podíl pana Planky na těchto pozemcích je ¼. Náklady spojené
s převodem uhradí obec a zastupitelstvo pověřuje starostku sepsáním a podpisem darovací
smlouvy.
6.Schvaluje záměr zateplení budovy obecního sálu a výměnu zdroje tepla a podání žádosti o
dotaci na tuto akci.
7.Záměr zateplení budovy hasičské zbrojnice a zpracování a podání žádosti o dotaci na tuto
akci.
8.Vyřazení majetku v celkové hodnotě 123 524,65 Kč.
9.měrnici č. 1/2014 pro používání silničních motorových vozidel a organizace autoprovozu
JSDH Kujavy zařazené do JPO.
10.Dodatek č.1 Směrnice stanovující minimální sazby za pronájem pozemků v majetku obce
Kujavy
11.Stanovení cen pro prodej, nákup a směnu pozemků související s narovnáním majetkových
vztahů stavby místní komunikace.
12.Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou s firmou
EKO-KOM a.s., Praha.
13.Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřený
s firmou EKO-KOM a.s. Praha.
14.Záměr výpůjčky budovy hasičské zbrojnice
15.Navýšení ceny auta Ford Tranzit pořízeného pro hasičské účely na konečnou pořizovací
cenu 365 897,- Kč.
16.Změnu Přílohy č. 1 k organizačnímu řádu Obecního úřadu Kujavy od 1.5.2014.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.II.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 2 roku 2014
Navýšení příjmů o 51 000,- Kč na celkovou částku
6 225 600,- Kč
Navýšení výdajů o 51 000,- Kč na celkovou částku
6 601 100,- Kč
375 500,- Kč
Financování nezměněno

2.III.úpravu rozpočtu roku 2014 rozpočtové opatření č.3
Navýšení příjmů o 64 000,- Kč na celkovou částku
6 289 600,- Kč
Navýšení výdajů o 64 000,- Kč na celkovou částku
6 665 100,- Kč
Financování zůstává nezměněno
375 500,- Kč
3.Uzavření příkazní smlouvy s firmou Energy Benefit Centre a.s. Praha, pobočka Brno na
zajištění zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení obecního sálu včetně výměny
zdroje tepla v celkové výši 131 890,- Kč.
4.Uzavření příkazní smlouvy s firmou Energy Benefit Centre a.s. Praha, pobočka Brno na
zajištění zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení budovy hasičské zbrojnice
v celkové výši 96 800,- Kč
5.Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 11.12.2013.

III. Zastupitelstvo obce revokuje:
1.Usnesení z 10.12.2013 číslo 15 / I / 20, kterým schválilo smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi smluvními stranami Obec Kujavy jako povinný
z věcného břemene, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín jako oprávněný z věcného břemene a
Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha jako investor stavby na objekt SO 6431 – „Přeložka
vedení NN v obci Kujavy v km 125,8 – 125,9 dálnice“

V Kujavách dne 11.04.2014

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

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

