Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 3. zasedání konaného dne 04.03.2019 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. II. úpravu rozpočtu roku 2019, rozpočtové opatření č. 2
Navýšení příjmů o částku 270 000 Kč na celkovou částku 9 264 100 Kč
Navýšení výdajů o částku 283 860 Kč na celkovou částku 12 505 760 Kč
Navýšení financování o částku 13 860 Kč na celkovou částku 3 241 660 Kč
4. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2018.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 3. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, 742 45 Kujavy 86,
IČ 75027682 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace v průběhu celého roku, prostřednictvím správně prováděné předběžné
a průběžné finanční kontroly, efektivně posuzovala rizika a možné ztráty v hospodaření, které
mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezila vznik problémů, které by vedly
k neschválení účetní závěrky.
5. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši 0 Kč.
6. Vyřazení nefunkčního a zastaralého majetku obce v celkové výši 33 158,79 Kč.
7. Vyřazení nefunkčního majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace v celkové výši 70 196,50 Kč.
8. Zásady vztahů k příspěvkové organizaci obce Kujavy s účinností od 5.3.2019.
9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1077/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace (dle nového
mapování bude p.č. 1934) o předběžné výměře 45 m2. Podmínky odkupu: žadatel uhradí
geometrický plán, obvyklou cenu příp. znalecký posudek a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí.
10. Záměr propachtovat od 1.10.2019 tyto pozemky: p.č. 1311 orná půda o výměře 1911 m2,
p.č. 1326 orná půda o výměře 10398 m2, p.č. 1400 trvalý travní porost o výměře 7500 m2, p.č.
1520 orná půda o výměře 107695 m2, p.č. 1535 orná půda o výměře 49598 m2, p.č. 1550 orná
půda o výměře 8531 m2, p.č. 1561 orná půda o výměře 4422 m2, p.č. 1570 orná půda o
výměře 34483 m2, p.č. 1575 orná půda o výměře 36841 m2, p.č. 1586 orná půda o výměře
20429 m2, p.č.1694 orná půda o výměře 18464 m2, p.č. 1695 orná půda o výměře 2874 m2
uvedené na LV 10001 a ½ pozemku p.č. 1710 trvalý travní porost o výměře 165 m2, ½
pozemku p.č. 1719 trvalý travní porost o výměře 32 m2 a ½ pozemku p.č. 1746 orná půda o
výměře 937 m2 uvedené na LV 478. Žádosti je nutno doručit nejpozději do 29.3.2019 do 12
hodin na adresu Obecního úřadu Kujavy v zalepené obálce. Minimální cena za pacht je
5 000,- Kč/10 000 m2/rok. V žádosti je nutno uvést záměr budoucího pachtýře.
11. Záměr provést tyto větší akce v roce 2019: demolice mostu vedle dálnice, oprava cesty
k bytovkám 202-204, oprava střechy na moštárně, likvidace černé skládky směr Hladké
Životice, srovnání hřiště TJ a zpracování projektu chodníku ke kostelu přes hřbitov.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. X. úpravu rozpočtu roku 2018, rozpočtové opatření č. 10
Navýšení příjmů o částku 54 069 Kč na celkovou částku 11 021 928,- Kč
Navýšení výdajů o částku 54 069 Kč na celkovou částku 16 468 978,- Kč
Financování zůstává nezměněno celková částka 5 447 050,- Kč
2. I. úpravu rozpočtu roku 2019, rozpočtové opatření č. 1
Navýšení příjmů o částku 4 500 Kč na celkovou částku 8 994 100 Kč
Navýšení výdajů o částku 12 000 Kč na celkovou částku 12 221 900 Kč
Navýšení financování o částku 7 500 Kč na celkovou částku 3 227 800 Kč
3. Zápis finančního výboru č. 1/2019 ze dne 25.2.2019
4. Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří za dne 18.12.2018.

III. Zastupitelstvo obce nařizuje:
1. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci odvod
za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ve výši 11 594,- Kč v termínu do
30.4.2019.

IV. Zastupitelstvo obce deleguje:
1. 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, jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře paní Bc. Petru Vojkůvkovou, nar. 4.3.1979, bytem 742 45 Kujavy č.p. 211.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře
jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných,
mimořádných nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace do dne 30.09.2022.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně pana Jiřího Zajíčka, nar.13.9.1973,
bytem 742 45 Kujavy 181.

V. Zastupitelstvo jmenuje:
1. Jmenuje komisi pro hodnocení nabídek pachtu zemědělských pozemků ve složení: Jiří
Zajíček, Zdeněk Pavlík a Michal Dresler. Jako náhradník je jmenován Ing. Antonín Šlosar.
V Kujavách dne 04.03.2019
………………………
Bc. Petra Vojkůvková
starosta

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

