Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 23. zasedání konaného dne 26.09.2018 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Hospodaření s rozpočtem k 31.8.2018.
4. Navýšení závazného ukazatele na mzdy a dohody pro Základní školu a Mateřskou školu
Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci pro rok 2018 o 10 000,- Kč na celkovou
částku 90 000,- Kč. Celková výše rozpočtu se nemění.
5. Vyřazení majetku obce v celkové výši 11 426,- Kč.
6. Vyřazení projektu „Dům služeb v obci Kujavy“ ve výši 415 800,- Kč jako zmařenou
investici včetně poskytnuté dotace. Projekt je pro záměry obce nevyhovující a
nerealizovatelný.
7. Vyřazení zastaralého a nevyhovujícího projektu rekonstrukce kabin TJ ve výši 100 700,Kč jako zmařenou investici.
8. Vyřazení majetku Základní školy a mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ve výši 29 327,80 Kč.
9. Kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 1155/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 25 m2 za cenu 40,- Kč / m2, včetně nákladů za ověření podpisu uzavřenou s panem
Romanem Nastálkem. 742 45 Kujavy 27. Celková kupní cena činí 1 030,- Kč. Návrh na vklad
do katastru uhradí obec.
10. Na základě Protokolu o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy objektu č. p. 86, číslo pozemku 117, k. ú. Kujavy“, kterou dne
17.9.2018 předložila zadavateli hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku firmu
FENBAU s.r.o., Gajdošova 59, 702 00 Ostrava, IČ:2581548. Hodnotícím kritériem byla
nabídková cena včetně DPH 80 % a termín dokončení (nejvhodnější nabídka je nabídka
s nejkratším termínem dokončení) 20 %.
11. Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou FENBAU s.r.o., Gajdošova 59, 702 00 Ostrava, IČ
25815458 na zakázku „Stavební úpravy objektu č.p.86, číslo pozemku 117, k.ú.Kujavy“ dle
výsledku výběrového řízení v celkové ceně díla 3 621 866,- Kč včetně DPH. Doba provádění
díla od 15.10.2018 do 15.1.2019.
12. Příkazní smlouvu uzavřenou s Miroslavem Slezákem, Nad Přehradou 2445, 738 01
Frýdek – Místek, IČ:47196408 na vykonávání inženýrské a investorské činnosti při realizaci
stavby „Stavební úpravy objektu č.p.86, číslo pozemku 117, k.ú.Kujavy“ včetně technického
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi za
celkovou cenu 74 000,- Kč.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. VI. úpravu rozpočtu roku 2018, rozpočtové opatření č. 6
Navýšení příjmů o 2 000,00 Kč na celkovou částku 9 594 373,00 Kč
Navýšení výdajů o 209 000,00 Kč na celkovou částku 16 171 523,00 Kč
Navýšení financování o 207 000,00 Kč na celkovou částku 6 577 150,00 Kč

2. VII. úpravu rozpočtu roku 2018, rozpočtové opatření č. 7
Navýšení příjmů o 210 100,- Kč na celkovou částku 9 804 473,00 Kč
Navýšení výdajů o 210 100,00 Kč na celkovou částku 16 381 623,00 Kč
Financování zůstává nezměněno celková částka 6 577 150,00 Kč
3. Zápis finančního výboru zastupitelstva obce číslo 3/2018 ze dne 20.9.2018.

V Kujavách dne 26.09.2018

………………………
Bc. Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

