Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
z 18. zasedání konaného dne 28.6.2021 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Vyřazení majetku obce z důvodu jeho nefunkčnosti ve výši 529 Kč.
4. Plán financování obnovy vodovodu obce Kujavy - 2. aktualizaci pro období 2021 - 2030.
5. Dohodu o provedení práce se zastupitelem Zdeňkem Pavlíkem týkající se výkonu služby v
jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Kujavy.
6. Kupní smlouvu s Jaromírem Lyčkou, nar. 20.07.1968 bytem 742 45 Kujavy č. p. 114 na
pozemek p. č. 1155/25 – ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 348 m2 a p. č.
1155/27 – ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 155 m2, v k.ú. Kujavy. Celková
kupní cena pozemku je včetně nákladů na ověření podpisu ve výši 54 857,- Kč. Návrh na
vklad ve výši 2 000,- Kč uhradí obec.
7. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci udělení
výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2021/2022.
8. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci udělení
výjimky z nejnižšího počtu dětí ve školní družině pro školní rok 2021/2022.
9. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci
navýšení závazného ukazatele na nákup dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč o 50 000,- Kč
na celkovou částku 70 000,- Kč. Výše celkového příspěvku na provoz se nemění.
10. Aktualizaci seznamu investičních priorit ZŠ a MŠ Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková
organizace, pro období 2021 - 2027, který je součástí dokumentu Strategický rámec MAP.
11. Záměr pronájmu prostoru sálu v budově kulturního domu č.p. 200 na p.č. st. 203 za
účelem sportovních aktivit – kurz jógy. Pronájem je stanoven na dobu neurčitou od 1.9.2021.
Využívání prostor sálu bude probíhat od září do června každé úterý od 17 do 18 hodin, vyjma
svátků, doby mezi vánočními svátky a prázdnin. Nájem je stanoven na 150,- Kč/hodinu. Výše
nájmu bude stanovena čtvrtletně vždy dle počtu hodin využitých ke kurzům jógy.
12. Zapojení obce Kujavy do navazujícího projektu MAP III ORP Bílovec, jehož nositelem
bude město Bílovec, IČO 00297755.
13. Ukončení Dohody o realizaci školního sběru papíru uzavřené dne 18.5.2012 mezi Obcí
Kujavy a Základní školou a Mateřskou školou Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková
organizace.
14. Hospodaření obce Kujavy s rozpočtem k 31.5.2021.
15. Záměr provést opravu stanoviště kontejnerů u hasičské zbrojnice v roce 2021.
16. Darovací smlouvu pro Sdružení místních samospráv, z.s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01
Zlín-Prštné, zastoupeno předsedou JUDr. Stanislavem Polčákem na dar v celkové výši
80 000,- Kč, který bude použit ve prospěch obcí a regionů zasažených vichřicí v červnu 2021.
Tento dar se dárce zavazuje rozdělit obci Lužice ve výši 15 000 Kč, Hrušky ve výši 15 000
Kč, Moravská Nová Ves ve výši 15 000 Kč, Mikulčice ve výši 15 000 Kč, Hodonín, místní
část Pánov ve výši 15 000 Kč, Hodonín Bažantnice ve výši 5 000 Kč.
II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:
1. V. úpravu rozpočtu 2021, rozpočtové opatření č. 5.
Navýšení příjmů o 22 000 Kč na celkovou částku 8 997 167 Kč.
Navýšení výdajů o 149 000 Kč na celkovou částku 13 249 600 Kč.

Navýšení financování o 127 000 Kč na celkovou částku 4 252 433 Kč.
2. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 1/2021 ze dne 28.6.2021.
3. Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2020.
4. Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 1. června 2021.
5. 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 pověřuje:
1. Starostku obce prověřením výhodnosti směny, případně navržení jiného řešení.
IV. Zastupitelstvo obce vydává:
1. Na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška obce č. 6/2019, k evidenci chovatelů psů. Vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1.1.2022.
V Kujavách dne 29.06.2021

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

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

