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Výpis ze zápisu zastupitelstva obce  
z 3. zasedání konaného dne 27. 2. 2023 v kulturním domě v Kujavách 

 
 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Program zasedání.  
2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
3. Rozpočtové opatření č. 3 navýšení výdajů o 751 000 Kč na celkovou částku 24 801 100 Kč a 
navýšení financování o 751 000 Kč na celkovou částku 13 636 100 Kč. Příjmy zůstávají 
nezměněny ve výši 11 165 000 Kč. 
4. Darovací smlouvu pro Charitu Odry se sídlem Hranická 162/36, 742 35 Odry pro rok 2023 
na dar ve výši 1 000 Kč za účelem provozu pečovatelské služby v obci Kujavy v roce 2023. 
5. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace za rok 2022. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2022 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., o 
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 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. 
6. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace za rok 2022, který skončil ztrátou ve výši 86 050,12 Kč, a schvaluje na 
základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pokrytí ztráty ve výši 86 050,12 Kč z rezervního fondu. 
7. Výsledek výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu „Stavební úpravy objektu 
na parc. č. st. 117, k. ú. Kujavy“. Nejvýhodnější nabídka od firmy: TOKAMA stavební s.r.o., se 
sídlem Pod Štandlem 1402, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 01445961, nabídková cena  
4 250 000 Kč bez DPH. 
8. Smlouvu o dílo „Stavební úpravy objektu na parc. č. st. 117, k. ú. Kujavy“ se společností 
TOKAMA stavební s.r.o., sídlo Pod Štandlem 1402, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 01445961, 
nabídková cena 4 250 000 Kč bez DPH a v souladu s platnou Směrnicí pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
9. Dodatek č. 1. ke smlouvě o svozu komunálního odpadu v obci Kujavy uzavřenou se 
společností OZO Ostrava s.r.o., sídlo Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, IČ: 62300920. 
10. Výpověď smlouvy o dílo na zimní údržbu uzavřenou se společností ZEMSPOL STUDÉNKA 
a.s., sídlo Pustějov 92, 742 43 Pustějov, IČ: 61974986. 
11. Záměr výpůjčky prostoru zasedací místnosti v budově kulturního domu č. p. 200 na p. č. 
st. 203 za účelem schůzí - schůze rady Senior klubu. Výpůjčka prostor předsálí je stanovena 
na neurčito od 15. 3. 2023. 
12. Záměr pronájmu prostoru sálu v budově kulturního domu č. p. 200 na p. č. st. 203 za 
účelem cvičení v sále pro občany Kujav. Pronájem prostor sálu je stanoven na neurčito od  
15. 3. 2023. 



13. Záměr výpůjčky prostoru sálu v budově kulturního domu č. p. 200 na p. č. st. 203 za 
sportovním účelem - Tréninky fotbalu dětí. Výpůjčka prostor sálu je stanovena na neurčito 
od 15. 3. 2023. 
14. Aktualizaci Programu rozvoje obce Kujavy na období let 2021 - 2027. 
15. Vyřazení varné konvice z majetku obce ve výši 369 Kč z důvodu jejího opotřebení. 
16. Převedení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace v celkové výši 69 464 Kč z důvodu nepotřebnosti svému zřizovateli. Majetek bude 
převeden k 1. 3. 2023. 
17. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace v celkové výši 81 696 Kč z důvodu jejího opotřebení. 
18. Že nemá zájem provozovat Poštu Partner. 
 
II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:  
1. Rozpočtové opatření č. 1 a rozpočtové opatření č. 2 z roku 2023. 
2. Protokol o výsledku kontroly vyúčtování dotace ze strany Římskokatolické farnosti Kujavy 
ze dne 15. 12. 2022. 
3. Protokol o kontrole ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Nový Jičín ze dne  
13. 12. 2022. 
4. Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19. 12. 2022. 
5. Skutečnost, že případné převedení stávající pobočky České pošty do režimu Pošta 
PARTNER tato i nadále zaručuje poskytování služeb v obci Kujavy. 
 
 
III. Zastupitelstvo obce deleguje: 
1. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář ASOMPO a.s., se sídlem 
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ: 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro 
výkon všech práv akcionáře pana Ing. Michala Dreslera, nar. 1. 4. 1997, bytem Kujavy 203, 
742 45 Kujavy.  
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 
31. 8. 2026.  
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo 
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. Pavlu Kowalskému, 
nar. 5. 2. 1977, bytem Kujavy 113, 742 45 Kujavy. 
 
 
 
 
 
V Kujavách dne 27.02.2023 
 
 
 
 
Ing. Michal Dresler          Ing. Pavel Kowalski        
         starosta                                                      místostarosta    


