Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
ze 4. zasedání konaného dne 29.04.2019 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2018. Účetní závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2018,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, přílohu k 31.12.2018, roční zprávu o provedení finanční
kontroly za rok 2018, inventarizační zprávu za rok 2018 a zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2018.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 4. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2018 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.
4. Závěrečný účet obce za rok 2018 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.
5. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 11 594,- Kč Základní škole a Mateřské
škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci.
6. Poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy na tento dar s organizací
Škola života o.p.s., Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín na zajištění provozu organizace v roce
2019.
7. Vyřazení zastaralého majetku obce v celkové výši 3 040,- Kč.
8. Záměr propachtovat část p.č. 170/1 – zahrada o celkové výměře 1407 m2, využití pěstování
zeleniny pro vlastní potřebu, pachtovné min. 1,- Kč/m2/rok, p.č. 451/12 – trvalý travní porost
o celkové výměře 2827 m2, využití pěstování zemědělských plodin, pachtovné min. 1,Kč/m2/rok, p.č. 577 – zahrada o celkové výměře 13341 m2, využití pastva pachtovné formou
údržby, část p.č. 623/5 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 2297 m2, po dobu
realizace stavby „Děrenský potok v km 0,550-5,350“ bude propachtována pouze část o
výměře 1971 m2 využití pěstování zeleniny, pachtovné min. 1,- Kč/m2/rok, p.č. 948/2 –
zahrada o výměře 625 m2, využití údržba pozemku pachtovné formou údržby a p.č. 1400 –
trvalý travní porost o celkové výměře 10141 m2, využití pastva pachtovné min. 1,- Kč/m2/rok.
Úhrada pachtovného do 15.12. daného roku. Žádosti budou posuzovány podle účelu využití a
skutečnosti, zdali na propachtovaných pozemcích bude pachtýř skutečně hospodařit. Pachtýř
nesmí bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele propachtované pozemky
přenechat k užívání třetí osobě.
9. Záměr pronájmu pozemku p.č. 176/1 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 795 m2
využití manipulační plocha nájem min.10,- Kč/m2/rok, části p.č. 480/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 1605 m2 využití umístění garáže nevyžadující povolení
stavebního úřadu, nájemné min. 1,- Kč/m2/rok, p.č. 480/4 – ostatní plocha, zeleň o celkové

výměře 2780 m2 využití k nepodnikatelskému účelu, nájemné min. 1,- Kč/m2/rok a část p.č.
506 – zahrada o celkové výměře 2249 m2 využití umístění garáže nevyžadující povolení
stavebního úřadu a zahradního posezení, nájemné min. 1,- Kč/m2/rok. Počátek nájmu od
1.6.2019 na dobu 10 let.
10. Záměr výpůjčky budovy kabin č.p.7 na p.č. st.244, pozemku p.č. st.245 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 67 m2, p.č. 573/3 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha
o výměře 13046 m2, p.č. 573/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1116 m2, část budovy
základní školy č.p. 86, p.č. st.117 mimo prostory OÚ, pozemku p.č. 151/1 – zahrada o výměře
1551 m2, p.č. 151/2 – zahrada o výměře 157 m2, p.č. 553/3 – zahrada o výměře 585 m2,
budovy mateřské školy č.p. 151 na p.č. st.259 – mimo prostory pošty a OÚ, budovy chatky na
p.č. st.280, pozemku p.č. 569/2 – zahrada o výměře 1449 m2, p.č.569/4 – zahrada o výměře
2008 m2, p.č.569/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
502 m2, p.č. 569/6 – zahrada o výměře 616 m2, p.č.569/7 – zahrada o výměře 142 m2, p.č.
569/8 – zahrada o výměře 176 m2
11. Záměr směnit část pozemku p.č. 1075/4 o předběžné výměře 80 m2 za část pozemku p.č.5.
12. Záměr směnit část pozemku p.č. 1934 o předběžné výměře 40 m2 za pozemek p.č. 127.
13. Obecně závaznou vyhlášku obce Kujavy č. 1/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2019.
14. Plán rozvoje sportu obce Kujavy na rok 2019 – 2025.
15. Smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Oprava účelové komunikace v obci Kujavy 2019“ za cenu 550 441,71 Kč.
Záruka na dílo 60 měsíců.
16. Hospodaření s rozpočtem obce k 31.3.2019
17. Přijetí pracovníka na pracovní poměr na pozici dělník, uklízeč, domovník.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. III. úpravu rozpočtu roku 2019, rozpočtové opatření č. 3
Navýšení příjmů o částku 57 500 Kč na celkovou částku 9 321 600,- Kč
Navýšení výdajů o částku 57 500 Kč na celkovou částku 12 563 260,- Kč
Financování zůstává nezměněno celková částka 3 241 660,- Kč
2. IV. úpravu rozpočtu roku 2019, rozpočtové opatření č. 4
Příjmy zůstávají nezměněny celková částka 9 321 600,- Kč
Navýšení výdajů o částku 167 400 Kč na celkovou částku 12 730 660,- Kč
Navýšení financování o částku 167 400 Kč na celkovou částku 3 409 060,- Kč
3. Zápis finančního výboru č. 2/2019 ze dne 24.4.2019
4. Zprávu Krajského úřadu MSK o výsledku hospodaření obce Kujavy za rok 2018
5. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za 2. pololetí 2018.
6. Protokol o výsledku kontroly Obce Kujavy za 2. pololetí 2018.
7. Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018
8. Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2018.

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.Příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 5 000,- Kč

2. Poskytnutí příspěvku Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. ul. Česká 320, 742
21 Kopřivnice, IČ 60798891 ve výši 39 824,- Kč na zajištění provozu sociálních služeb
z důvodu neprojednání výše poskytnuté částky v daném roce.

V Kujavách dne 29.04.2019

………………………
Bc. Petra Vojkůvková
starostka

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

