Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 11. zasedání konaném dne 23.06.2016 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. VII. úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 7
Navýšení příjmů o částku 262 984 Kč na celkovou částku 7 652 634 Kč
Navýšení výdajů o částku 4 051 284 Kč na celkovou částku 12 640 934 Kč
Navýšení financování o částku 3 788 300 na celkovou částku 4 988 300 Kč
4. Účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2015. Účetní závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2015,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, přílohu k 31.12.2015, roční zprávu o provedení finanční
kontroly za rok 2015, inventarizační zprávu za rok 2015 a zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2015.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 11. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2015 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 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce – s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle par. 17 odst.
7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
6. Záměr výpůjčky budovy kabin č.p. 7 p.č. St. -244, pozemku p.č. 573/3 ostatní plocha o
výměře 3914 m2, pozemku p.č. 573/4 ostatní plocha o výměře 1268 m2, pozemku p.č. 573/5
ostatní plocha o výměře 2839 m2, pozemku p.č. 573/6 ostatní plocha o výměře 3860 m2 a
pozemku p.č. 573/7 ostatní plocha o výměře 2479 m2.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou s Lesy České republiky, s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové PSČ 500 08, IČ 42196451 na
tyto části pozemků p.č. 1105 ostatní plocha část 9 m2, p.č. 1077/1 ostatní plocha část 36 m2,
p.č. 1077/5 ostatní plocha část 17 m2 a p.č. 623/5 ostatní plocha část 133 m2.
8. Směnu nově vzniklého pozemku obce p.č. 1077/16 o výměře 47 m2 za nově vzniklé
pozemky p.č. 333/2 o výměře 137 m2 a p.č. 334/2 o výměře 46 m2 ve vlastnictví paní
Nyklové. Doplatek ve výši 1390,- Kč a návrh na vklad uhradí obec.
9. Záměr směny části pozemku p.č. 1075 k.ú. Kujavy o předběžné výměře 40 m2 za část
pozemku p.č. 1774 k.ú. Kujavy o předběžné výměře 45 m2 ve vlastnictví paní Kynclové.
10. Změnu přílohy č. 1 k organizačnímu řádu Obecního úřadu Kujavy od 1.8.2016.
11. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ve výši 8 776,- Kč.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. VI. úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 6.
Navýšení příjmů o částku 16 800 Kč na celkovou částku 7 389 650,- Kč
Navýšení výdajů o částku 16 800 Kč na celkovou částku 8 589 650,- Kč
Financování celková částka 1 200 000,- Kč
2. Zápis finančního výboru č. 3/2016 ze dne 15.6.2016.
3. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří konaného dne 23.6.2016.
4. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2015.

V Kujavách dne 23.06.2016

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

