Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
z 15. zasedání konaného dne 7.12.2020 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový s příjmy 8 711 700 Kč, výdaji 12 471 500 Kč a
financováním ve výši 3 759 800 Kč.
Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let.
Rozpočet je schválen dle členění přílohy č. 1.
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Kujavy na roky 2022 - 2025.
5. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace na rok 2021:
celkové náklady 5 368 100 Kč, z toho náklady provozního rozpočtu ve výši 672 000 Kč,
celkové výnosy 5 369 300,- Kč, z toho výnosy provozního rozpočtu ve výši 673 200 Kč,
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 500 000,- Kč, z toho závazný ukazatel
mzdové prostředky na dohody a platy ve výši 3 000,- Kč, nákup drobného majetku do 3 000,Kč ve výši do 18 000,- Kč, nákup dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč ve výši do 50 000,Kč a finanční prostředky na obědy zaměstnanců ve výši 11,- Kč na jeden oběd. V případě, že
závazné ukazatele nebudou vyčerpány, je možno, je zapojit na jiné náklady týkající se
provozu.
6. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace na rok 2022 – 2024:
Rok 2022 - náklady provozní ve výši 629 000 Kč a mzdové krajské ve výši 5 114 000 Kč,
výnosy provozní 630 000 Kč a krajské 5 114 000 Kč,
Rok 2023 - náklady provozní ve výši 621 000 Kč a mzdové krajské ve výši 5 114 000 Kč,
výnosy provozní 622 000 Kč a krajské 5 114 000 Kč,
Rok 2024 - náklady provozní ve výši 614 000 Kč a mzdové krajské ve výši 5 114 000 Kč,
výnosy provozní 614 000 Kč a krajské 5 114 000 Kč.
7. Dotaci Tělovýchovné jednotě Sokol Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 7 pro rok 2021
ve výši 15 000,- Kč a to: na nákup dresů s dlouhým rukávem pro starší přípravku ve výši
10 000,- Kč, pohárů ve výši 2 500,- Kč, doplnění lékárničky ve výši 500,- Kč, nákup
sportovního vybavení ve výši 2 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
8. Dotaci Senior klubu Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 86 na dopravu na divadelní
představení nebo zájezd ve výši 11 000,- Kč, dárkové balíčky jubilantům ve výši 2 000,- Kč a
dárky členům na členskou schůzi ve výši 2 000,- Kč, tj. celkem 15 000,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
9. Dotaci Římskokatolické farnosti Kujavy se sídlem Hlavní 112, 742 47 Hladké Životice na
rok 2021 na opravu poškozené elektroinstalace části kostela sv. Michala ve výši 14 000,- Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
10. Dotaci Mysliveckému spolku NIVA Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 107 pro rok
2021 na nákup vybavení klubovny a kuchyně, úpravu prostranství a nákup krmení ve výši
15 000,- Kč a na organizaci Zlaté srnčí trofeje a Mladého ochránce přírody ve výši 15 000,Kč, tj. celkem ve výši 30 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
11. Darovací smlouvu pro ZO ČSOP Nový Jičín pobočný spolek Záchranná stanice a Dům
přírody Poodří se sídlem 742 54 Bartošovice 146 pro rok 2021 na dar ve výši 1 000,- Kč za
účelem provozu záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce 2021.

12. Darovací smlouvu pro Andělé Stromu života pobočný spolek, Kostelní 71/37, 741 01
Nový Jičín pro rok 2021 na dar ve výši 1 000,- Kč za účelem zajištění dostupnosti a
udržitelnosti služeb mobilního hospice Strom života v roce 2021.
13. Vyřazení zastaralého majetku obce v celkové výši 6 050,- Kč.
14. Program rozvoje obce Kujavy na roky 2021 - 2027.
15. Záměr provést tyto větší akce v roce 2021: dokončení demolice mostu u č.p. 58 vedle
dálnice, projekt na rekonstrukci mostu u č.p. 49, úpravu nivelety fotbalového hřiště, projekt
na zasíťování pozemků u hřiště, rekonstrukci moštárny – skladu, výkup pozemků pod
komunikacemi a chodníkem, oprava budovy školy a obecního úřadu, opravu chodníků.
16. Zásady vztahů k příspěvkové organizaci obce Kujavy, které nabývají platnosti 8.12.2020.
17. Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování náhrad a dalších plnění členům Zastupitelstva
obce Kujavy.
18. Směnnou smlouvu č. S 1100/20 uzavřenou s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ: 42196451, kterou se
směňuje – převádí do vlastnictví obce pozemek p.č. 1208/49, k.ú. Kujavy, vodní plocha o
výměře 501 m2 za cenu 5 531 Kč a do vlastnictví Lesů České republiky se převádí pozemek
p.č. 553/2, k.ú. Kujavy, vodní plocha o výměře 799 m2 za cenu 37 489 Kč. Obec Kujavy
uhradí rozdíl cen ve výši 31 958 Kč a dále ½ nákladů za znalecký posudek a ½ nákladů
spojených s vkladem do katastru nemovitostí ve výši 3 980 Kč. Celkové náklady, které je
obec povinna uhradit jsou ve výši 35 938 Kč.
II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:
1. Zmocnění starostky k provádění rozpočtových opatření, jehož platnost je od 25.9.2015.
2. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 2/2020 ze dne 1.12.2020.
3. Zápis finančního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 3/2020 ze dne 1.12.2020.
4. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kujavy k 31.10.2020.
III. Zastupitelstvo obce stanoví:
1. Počet zaměstnanců zařazených do organizační složky obce – JSDH Kujavy – 17 členů.
IV. Zastupitelstvo obce vydává:
1. Na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021.
V. Zastupitelstvo obce revokuje:
1. Usnesení č. 14 / I / 6 ze dne 16.11.2020 ve znění „Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou
smlouvu č. S 1100/20 uzavřenou s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ: 42196451, kterou se směňuje –
převádí do vlastnictví obce pozemek p.č. 1208/49, k.ú. Kujavy, vodní plocha o výměře 501
m2 za cenu 6 692,51 Kč včetně DPH a do vlastnictví Lesů České republiky se převádí
pozemek p.č. 553/2, k.ú. Kujavy, vodní plocha o výměře 799 m2 za cenu 45 361,69 Kč včetně
DPH. Obec Kujavy uhradí rozdíl cen ve výši 38 669,18 Kč včetně DPH a dále ½ nákladů za

znalecký posudek a ½ nákladů spojených s vkladem do katastru nemovitostí ve výši 4 815,80
Kč včetně DPH. Celkové náklady, které je obec povinna uhradit jsou ve výši 43 484,98 Kč
včetně DPH.“
VI. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostku obce Ing. Petru Vojkůvkovou k jednání ve věci poškození místní komunikace u
č.p. 98.
V Kujavách dne 07.12.2020

………………………
Ing. Petra Vojkůvková
starostka

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

