Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 21. zasedání konaného dne 25.04.2018 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Schvaluje III. úpravu rozpočtu roku 2018, rozpočtové opatření č.3
Navýšení příjmů o 53 750,00 Kč na celkovou částku 9 568 373,00 Kč
Navýšení výdajů o 2 343 000,00 Kč na celkovou částku 15 607 623,00 Kč
Navýšení financování o 2 289 250,00 Kč na celkovou částku 6 039 250,00 Kč
4. Hospodaření s rozpočtem k 31.3.2018.
5. Účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2017. Účetní závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2017,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017, přílohu k 31.12.2017, roční zprávu o provedení finanční
kontroly za rok 2017, inventarizační zprávu za rok 2017 a zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2017.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 21. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2017 Obce Kujavy, Kujavy 86,
742 45 Fulnek, 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.
6. Závěrečný účet obce za rok 2017 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.
7. Pravidla rozpočtového provizoria obce Kujavy dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření
obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria, aby nedošlo k narušení
plynulosti hospodaření obce a její zřízené příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo obce stanovuje tato pravidla rozpočtového provizoria:
* obec se řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku
* obec hradí pravidelně se opakující výdaje a sjednané závazky dle uzavřených smluv
* poskytne příspěvek na provoz příspěvkové organizace pro zajištění jejího plynulého chodu.
Průtokovou dotaci obec převede příspěvkové organizaci neprodleně bez ohledu na
rozpočtové provizorium.
* obec hradí výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce
* obec financuje rozjeté investiční akce, jejichž zastavení by znamenalo další zvýšené náklady
(nové investiční akce se v době rozpočtového provizoria nezačínají)
* obec plní povinnosti vyplývající z právních předpisů
* obec hradí výdaje na řešení výjimečných havarijních a krizových situací
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
8. Vyřazení majetku obce ve výši 1 180,- Kč.

9. Na základě Protokolu o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava komunikací v obci Kujavy 2018“, který předložila hodnotící komise, jako
nejvýhodnější nabídku firmu SWIETELSKI stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 48035599
10. Smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, se sídlem Jahodova 60, 620 00 Brno, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov
u Nového Jičína na zakázku „Oprava komunikací v obci Kujavy 2018“ za celkovou cenu
s DPH 1 948 411,16 Kč. Záruka na provedené dílo je 60 měsíců.
11. Vydání Řádu veřejného pohřebiště obce Kujavy s účinnosti od 1.6.2018.
12. Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 1.7.2015 na nájem pozemku p.č. 480/4,
k.ú. Kujavy o celkové výměře 2756 m2.
13. Záměr prodat nově vznikající pozemek p.č. 1094/2 k.ú. Kujavy o výměře 189 m2, který
vznikne rozdělením parcely č. 1094 o celkové výměře 300 m2, který je veden na LV číslo
10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín.
14. Nákup pozemku p.č. 1155/24 o výměře 138 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace za
cenu 40,- Kč/m2 od paní Danuše Glacové, bytem 742 45 Kujavy 26 a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy. Náklady na ověření podpisu a náklady na návrh na vklad do
katastru nemovitostí hrací obec.
15. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole v rozsahu 18 žáků pro školní
rok 2017/2018 a 2018/2019.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zápis finančního výboru č. 2/2018 ze dne 18.4.2018
2. Protokol o kontrole č. 227/18/888 vyhotovený Okresní správou sociálního zabezpečení
Nový Jičín za období od 1.4.2015 do 28.2.2018.
3. Dopis pana Jaromíra Lyčky čj. 568/2018 ze dne 25.4.2018 ohledně vyjádření k výkupu
pozemků pod chodníkem a navrhuje další jednání.

V Kujavách dne 25.04.2018

…………………
Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

