Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 5. zasedání konaném dne 25.06.2015 v obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. VII. úpravu rozpočtu 2015, rozpočtové opatření č. 7:
Navýšení příjmů o 280 300 Kč na celkovou částku 8 096 786 Kč
Navýšení výdajů o 2 480 300 Kč na celkovou částku 11 365 986 Kč
Navýšení financování o 2 200 000 Kč na celk. částku 3 269 200 Kč
4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2014. Účetní závěrka
obsahuje rozvahu k 31.12.2014, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, přílohu k 31.12.2014,
roční zprávu o provedení finanční kontroly za rok 2014, inventarizační zprávu za rok 2014
a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 5. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2014 Obce Kujavy, 742 44
Kujavy 86, IČ 67340474 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
obce Kujavy. Zastupitelstvo obce v průběhu celého roku, prostřednictvím správně
prováděné předběžné a průběžné finanční kontroly, efektivně posuzovalo rizika a možné
ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo
vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky.
5. Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce – s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle § 17 odst.
7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
6. Dar ve výši 2 360,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR Praha na ocenění
členů svazu v naší obci.
7. Přijetí příspěvku na pořádání akce „Den obce“ od pojišťovny Generali ve výši 20 000,- Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit nově vzniklé pozemky p.č. 1077/14 o výměře 6
m2 a p.č. 1077/15 o výměře 101 m2 za pozemky p.č. 80/2 o výměře 56 m2, p.č. 83/3 o
výměře 13 m2 a p.č. 1078/2 o výměře 53 m2.
9. Nákup pozemku p.č. 193 o výměře 2448 m2 od Zemědělského podniku Razová, státní
podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy za kupní cenu 8 010 Kč a
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí uhradí kupující Obec Kujavy.
10. Nákup nově vzniklého pozemku p.č. 134/2 – zahrada o výměře 30 m2 za celkovou částku
60 Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
11. Nákup nově vzniklého pozemku p.č.1085/2 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře
12 m2 za cenu 1,- Kč/m2, včetně zrušení věcného břemene na pozemku a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy.
12. Směnu nově vzniklých pozemků p.č. 1077/10 o výměře 81 m2 a p.č. 1077/9 o výměře 87
m2 oba ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce za nově vzniklé pozemky
p.č.130/2 o výměře 50 m2 , p.č. 132/2 o výměře 19 m2 a p.č. 133/2 o výměře 26 m2
všechny zahrada ve vlastnictví Ladislava a Barbory Pavelkových a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy. Doplatek ve výši 73,- Kč uhradí manželé Pavelkovi do pokladny
obce.
13. Směnu nově vzniklých pozemků p.č.1077/11 o výměře 40 m2 a p.č. 1077/12 o výměře 5
m2 oba ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce za nově vzniklé pozemky
p.č. 1923 o výměře 1 m2 zastavěná plocha, p.č. 136/3 o výměře 9 m2 a p.č. 137/3 o

výměře 2 m2 zahrada ve vlastnictví Nataši Šoltésové a pověřuje starostku podpisem
smlouvy. Doplatek ve výši 33,- Kč uhradí paní Šoltésová do pokladny.
14. Směnu nově vzniklého pozemku p.č. 235/2 o výměře 121 m2 ostatní plocha ve vlastnictví
Miroslava Mrázka za nově vzniklý pozemek p.č. 1077/13 o výměře 272 m2 ostatní plocha
ostatní komunikace ve vlastnictví obce a pověřuje starostku podpisem této smlouva.
Doplatek ve výši 151,- Kč uhradí pan Miroslav Mrázek do pokladny obce.
15. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s Patrikem Janíčkem Kujavy 204 za
úplatu 1 000,- Kč a nákladů spojených s vkladem do katastru nemovitostí a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
16. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Kujavy a Lesy ČR, s.p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 na část pozemku p.č. 170/1 o výměře cca 220
m2, část pozemku p.č. 278 o výměře cca 100 m2, část pozemku p.č. 477/1 o výměře cca
160 m2, pozemek p.č. 528 o výměře 620 m2, část pozemku p.č. 550/2 o výměře cca 220
m2, část pozemku p.č. 553 o výměře cca 520 m2, část pozemku p.č. 621 o výměře cca 520
m2, část pozemku p.č. 668 o výměře 160 m2, část pozemku p.č. 669 o výměře cca 320 m2,
část pozemku p.č. 1077/2 o výměře cca 30 m2, část pozemku p.č. 1110/4 o výměře cca 50
m2, část pozemku p.č. 1131 o výměře cca 140 m2, část pozemku p.č. 1306 o výměře cca
200 m2, část pozemku p.č. 1325 o výměře cca 200 m2 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
17. Povodňový plán obce Kujavy zpracovaný firmou Crisis Consulting s.r.o.
18. Aktualizovaný seznam členů JSDH Kujavy pro rok 2015.
19. Vyřazení počítače IČ 2/43 a nádoby na BRO IČ 1/243 v celkové hodnotě 29.888 Kč.
20. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ve výši 16 490,- Kč.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. VI. úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 6 z roku 2015
Navýšení příjmů o 86 200 Kč na celkovou částku 7 816 486 Kč
Navýšení výdajů o 186 200 Kč na celkovou částku 8 885 686 Kč
Navýšení financování o 100 000 Kč na celkovou částku 1 069 200 Kč
2. Protokol o výsledku kontroly obce za 2. pololetí 2014.
3. Protokol o výsledku kontroly ZŠ a MŠ Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
za 2. pololetí 2014.
4. Zápis finančního výboru ze dne 16.6.2015 č. 1/2015 a zápis finančního výboru ze dne
22.6.2015 č. 2/2015.
5. Zápis kontrolního výboru ze dne 16.6.2015 č. 1/2015 a zápis finančního výbor ze dne
22.6.2015 č. 2/2015.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Finanční příspěvek pro SONS, Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín.
2. Finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Barákova 23,
796 01 Prostějov.
3. Prodej p.č. 623/5 k.ú. Kujavy, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 2 259 m2. Panu
Černochovi bude nabídnut pronájem/pacht.
V Kujavách dne 25.06.2015

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

