Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 19. zasedání konaném dne 18.09.2014 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. IX.úpravu rozpočtu roku 2014, rozpočtové opatření č.9
Navýšení příjmů o 120 000,- Kč na celkovou částku
7 194 410,- Kč
Navýšení výdajů o 5 120 000,- Kč na celkovou částku
13 369 910,- Kč
Navýšení financování o 5 000 000,- Kč na celkovou částku 6 175 500,- Kč
4. Hospodaření s rozpočtem k 31.8.2014.
5. Aktualizaci č. 4 Směrnice č.2/2010 O účetnictví.
6. Cenu plynu při zapůjčení obecního sálu na 12,40 Kč/m3.
7. Uzavření Dohody s Městem Fulnek, se sídlem nám.Komenského 12, 742 45 Fulnek, IČ:
00297861 o změně hranic obcí a to na částech katastrální hranice mezi katastrálním
územím Jílovec a katastrálním územím Kujavy v souvislosti s komplexními pozemkovými
úpravami obce Kujavy a pověřuje starostku podpisem této dohody.
8. Uzavření Dohody s Obcí Pustějov, se sídlem 742 44 Pustějov 54, IČ: 00600822 o změně
hranic obcí a to na částech katastrální hranice mezi katastrálním územím Pustějov a
katastrálním územím Kujavy v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami obce
Kujavy a pověřuje starostku podpisem této dohody.
9. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm.f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Petru Vojkůvkovou, nar.4.3.1979,
bytem Kujavy č.p.211.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 8.10.2014, a to k výkonu všech
práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti
ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní MUDr. Petře Mrovcové,
nar.8.5.1980, bytem Kujavy č.p.193.
10.Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, schvaluje stanovy
společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
11.Návrh smlouvy o úvěru uzavřený s Českou spořitelnou na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Kujavy“ na celkovou částku 2 000 000,- Kč a
pověřuje starostku podpisem této úvěrové smlouvy.
12.Návrh smlouvy o úvěru uzavřený s Českou spořitelnou na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu obecního sálu včetně výměny zdroje vytápění“ na celkovou částku
3 000 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem této úvěrové smlouvy.
13.Smlouvu o společné úhradě nákladů projektu „Varovný protipovodňový systém pro obce
v mikroregionu Poodří“ uzavřenou mezi Obcí Petřvald jako žadatele a obcemi
přistupujícími k projektu Obec Skotnice, Obec Trnávka, Obec Albrechtičky, Obec Mošnov
a Obec Kujavy.

14.Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice
v obci Kujavy“ .
15.Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti objektu obecního sálu v obci
Kujavy“.
16.Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
výběrového řízení na akci „Výměna zdroje vytápění v objektu obecního sálu v obci
Kujavy“.
17.Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku p.č. 1075 – ostatní plochaostatní komunikace, uzavřenou mezi Obcí Kujavy jako vlastníkem pozemku a Pavlem a
Olgou Kowalskými jako oprávněnými.
18.Záměr odprodeje pozemku p.č. 1505 – zahrada o výměře 103 m2.
19.Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 170/5 – ostatní plocha o výměře 1802 m2 za cenu
40,-Kč / m2 panu Miroslavu Šteklovi, Kujavy č.p.54 a pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy.
20.Směnu nově vzniklých pozemků p.č. 1077/6 – výměra 199 m2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.č. 299/4 – výměra 289 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace uzavřenou
s panem Jiřím Návratem, Kujavy č.p.58 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
21.Záměr prodeje nově vzniklé parcely číslo 1077/7 o výměře 25 m2, která vznikne
rozdělením pozemku p.č. 1077/1 na základě geometrického plánu.
22.Přijetí dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 1 000,- Kč na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
23.Vyřazení tiskárny Canon MP 520 v ceně 3 093,- Kč.
24.Zastupitelstvo konstatuje porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm.a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů u příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín.
Nařizuje odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 960,- Kč v termínu do 15.12.2014.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.VII.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č.7 roku 2014
Navýšení příjmů o 38 800,- Kč na celkovou částku
6 942 410,- Kč
8 117 910,- Kč
Navýšení výdajů o 138 800,- Kč na celkovou částku
Navýšení financování o 100 000,- Kč na celkovou částku 1 175 500,- Kč
2.VIII.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č.8 roku 2014
Navýšení příjmů o 132 000,- Kč na celkovou částku
7 074 410,- Kč
Navýšení výdajů o 132 000,- Kč na celkovou částku
8 249 910,- Kč
Financování zůstává nezměněno
1 175 500,- Kč
3.Zápis o výsledku kontroly finančního výboru č. 2/2014 ze dne 24.7.2014.
4.Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 20.6.2014.
5.Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2013 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
svazku.
6.Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kujavy k 31.8.2014.
7.Zápis finančního výboru č. 3/2014 ze dne 5.9.2014 o kontrole poskytnuté dotace z rozpočtu
obce organizaci TJ Sokol Kujavy, o.s.

III. Zastupitelstvo revokuje:
1.Usnesení č. 5 / I / 8 ze dne 17.5.2012, kterým byla schválena smlouva o společné úhradě
nákladů vynaložených na projektovou přípravu akce „Varovný protipovodňový systém pro
obce mikroregionu Poodří“.
2.Usnesení č. 11 / I / 3 ze dne 11.4.2013, kterým bylo schváleno přijetí daru od Ředitelství
silnic a dálnic ČR na část stavebního objektuˇ“SO 6181 Přeložka polní cesty v km
124,570“.

V Kujavách dne 18.09.2014

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

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

