Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
z 11. zasedání konaného dne 27.4.2020 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Kujavy na roky 2021 – 2024.
4. Změnu závazného ukazatele na mzdy a dohody pro Základní školu a Mateřskou školu
Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci pro rok 2020 o 55 000,- Kč na celkovou
částku 60 000,- Kč. Celková výše rozpočtu se nemění.
5. V souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční výpomoci Miroslavu Mrázkovi – fyzické
osobě, nar. 18.8.1961, bytem Kujavy 68, 742 45 Kujavy na předfinancování výměny kotle na
pevná paliva v rámci „Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací
Moravskoslezského kraje“ ve výši 200.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci č. NFV/1/2020 na poskytnutí podpory na pořízení tepelného
čerpadla pro rodinný dům na adrese Kujavy č.p. 68, 742 45 Kujavy, který je součástí
pozemku p.č. st. 89/1, zapsaného na LV č. 460, v katastrálním území Kujavy.
6. Záměr prodat část pozemku p.č. 193 ostatní plocha, neplodná půda o předběžné výměře 73
m2 u domu č.p. 81. Žadatel si uhradí geometrický plán, cenu obvyklou, případně dle
znaleckého posudku a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:
1. III. úpravu rozpočtu obce za rok 2020, rozpočtové opatření č. 3:
Navýšení příjmů o 197 800 Kč na celkovou částku 10 514 700 Kč
Navýšení výdajů o 197 800 Kč na celkovou částku 14 346 300 Kč
Financování zůstává nezměněno 3 831 600 Kč
2. Zrušení akce a vrácení dotace ve výši 15 000,- Kč Mysliveckým spolkem NIVA Kujavy
z.s. 742 45 Kujavy 107, IČ: 43960910.

III. Zastupitelstvo obce vydává:
1. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů ze dne 4.12.2019. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
2. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 4.12.2019. Vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení.

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ke spolupráci s pořizovatelem na projednání
Zprávy o uplatňování Územního plánu Kujavy ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.
zastupitele Bc. Petru Vojkůvkovou.

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

VI. Zastupitelstvo obce požaduje:
1. Splnění níže uvedených podmínek pro případné převzetí komunikace od společnosti NOVÉ
DOMY NA ROVINCE s.r.o.:
− bude se jednat o místní komunikaci, která bude splňovat normy a předpisy platné pro
místní komunikace,
− povrch komunikace bude z asfaltobetonu,
− bude předložena smlouva o smlouvě budoucí,
− bude předložen termín a podmínky převedení do majetku obce.
V Kujavách dne 27.04.2020

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

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

