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UZ 101.2  A/10 

 

Výpis ze zápisu zastupitelstva obce  

z 2. zasedání konaného dne 12. 12. 2022 v kulturním domě v Kujavách 

 

 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání.  
2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
3. Rozpočet obce na rok 2023 jako schodkový s příjmy 11 059 900 Kč, výdaji 23 643 500 Kč a 
financováním ve výši 12 583 600 Kč. Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních 
prostředků minulých let. Rozpočet je schválen dle členění přílohy č. 1. 
4. Záměr provést tyto větší akce v roce 2023: demolice mostu u č. p. 49, rekonstrukce 

budovy Základní školy a Obecního úřadu, úprava nivelety fotbalového hřiště, vybudování 
multifunkčního hřiště, zasíťování pozemků v lokalitě „U hřiště“, nákup pozemků v rámci 
vyrovnávání majetkoprávních vztahů v obci, nákup laviček, naučných tabulí a projekt 
revitalizace veřejného prostranství pod kostelem.  
5. Dotaci Senior klubu Kujavy, z.s. se sídlem 742 45 Kujavy 86 na dopravu na divadelní 
představení nebo zájezd, apod. pro členy spolku i občany obce ve výši 11 000 Kč, dárkové 
balíčky jubilantům ve výši 2 000 Kč, dárky členům na členskou schůzi ve výši 2 000 Kč a akci 
„Posezení u cimbálu“ pro veřejnost ve výši 13 000 Kč, která bude vyúčtována samostatně, tj. 
celkem 28 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.  
6. Dotaci Mysliveckému spolku NIVA Kujavy, z. s. se sídlem 742 45 Kujavy 107 pro rok 2023 
na dovybavení klubovny (tj. drobný nábytek) ve výši 3 000 Kč a na nákup krmení ve výši 
12 000 Kč, tj. celkem 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelstvo obce 

převedlo částku 2 000 Kč původně žádanou na provoz spolku na nákup krmení, které se 
zdražilo a které je velmi potřebné pro zachování zvěře v katastru obce. 

7. Dotaci Římskokatolické farnosti Kujavy se sídlem Hlavní 112, 742 47 Hladké Životice na rok 

2022 na restaurování obrazu Ježíše, příp. zlacení rámu umístěného v kostele sv. Michala ve 
výši 15 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
8. Dotaci Římskokatolické farnosti Kujavy se sídlem Hlavní 112, 742 47 Hladké Životice na rok 

2023 na opravu či výměnu elektroniky zvonu v kostele sv. Michala ve výši 15 000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
9. Dotaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kujavy se sídlem 742 45 Kujavy 28 pro rok 2023 

na pořízení nafukovacího - skákacího hradu ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy.  

10. Darovací smlouvu pro ZO ČSOP Nový Jičín pobočný spolek Záchranná stanice a Dům 
přírody Poodří se sídlem 742 54 Bartošovice 146 pro rok 2023 na dar ve výši 1 000 Kč za 
účelem provozu záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce 2023. 

11. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace na rok 2023: 

- celkové náklady ve výši 6 218 052 Kč, z toho náklady provozního rozpočtu ve výši 
729 500 Kč, 

- celkové výnosy ve výši 6 218 552 Kč, z toho výnosy provozního rozpočtu ve výši 
730 000 Kč,  

z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 530 000,- Kč, z toho závazný ukazatel nákup 
drobného majetku do 3 000 Kč ve výši do 10 000 Kč, mzdové prostředky na dohody a platy 
ve výši 10 000 Kč, finanční prostředky na obědy zaměstnanců ve výši 11,- Kč na jeden oběd, 



nákup drobného majetku nad 3 000 Kč ve výši do 10 000 Kč. V případě, že závazné ukazatele 
nebudou vyčerpány, je možno, je zapojit na jiné náklady týkající se provozu. 
12. Dohodu o provedení práce se zastupitelkou , s platností od  
1. 1. 2023 na dobu neurčitou, s odměnou 250 Kč / h, v rozsahu maximálně 300 hodin za 
kalendářní rok, rozsah výkonu práce: fotograf, grafik. 
13. Dohodu o provedení práce se zastupitelkou  

, s platností od 1. 1. 2023 na dobu neurčitou, s odměnou 150 Kč / h, v rozsahu 

maximálně 300 hodin za kalendářní rok, rozsah výkonu práce: editor zpravodaje. 
14. Vnitřní směrnici pro poskytování stravenkového paušálu a podmínky jeho nároku. Tato 
směrnice nabývá účinností dnem 1. 1. 2023. 
15. Zásady pro poskytování náhrad a plnění členům zastupitelstva obce Kujavy. Tyto Zásady 
nabývají účinností dnem 1. 1. 2023. 
16. Záměr výpůjčky prostoru předsálí v budově kulturního domu č. p. 200 na p. č. st. 203 za 
účelem besed, výstav, přednášek (nevýdělečných akcí) - Mysliveckého kroužku. Výpůjčka 
prostor předsálí je stanovena na neurčito od 1. 1. 2023, každé druhé úterý od 15:00 do 
16:00, vyjma svátků, doby mezi vánočními svátky a prázdnin. 
17. Vyřazení státní vlajky České republiky z majetku obce ve výši 2 100 Kč z důvodu jejího 
opotřebení. 
 

 

 

 

II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:  
1. VII. úpravu rozpočtu roku 2022, rozpočtové opatření č. 7. 
Navýšení příjmů o 9 400 Kč na celkovou částku 9 964 200 Kč. 
Navýšení výdajů o 9 400 Kč na celkovou částku 18 212 400 Kč. 
Financování zůstává nezměněno v celkové částce 8 248 200 Kč. 
2. Částku 15 000 Kč, která je vyčleněna v rozpočtu na dotaci Tělovýchovné jednoty Sokol 
Kujavy pro rok 2023. 

3. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace za 1. pololetí 2022 ze dne 13. 10. 2022. 

4. Protokol o výsledku kontroly vyúčtování dotace ze strany Římskokatolické farnosti Kujavy 

ze dne 8. 11. 2022. 

5. Protokol o výsledku kontroly vyúčtování dotace ze strany TJ Sokol Kujavy, z. s. ze dne 
16. 11. 2022. 

6. Protokol o výsledku kontroly vyúčtování dotace ze strany Mysliveckého spolku NIVA 
Kujavy, z. s. ze dne 16. 11. 2022. 

7. Protokol o výsledku kontroly vyúčtování dotace ze strany Senior klubu Kujavy, z. s. ze dne 
12. 10. 2022. 

8. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 2/2022 ze dne 1. 12. 2022. 
9. Zápis finančního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 2/2022 ze dne 7. 12. 2022. 

10. Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření, jehož platnost je od 25. 9. 2015. 

11. Pravidla rozpočtového provizoria, jejíchž platnost je od 25. 4. 2018. 
 

 

 

 

 



III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1077/1, k. ú. Kujavy u č. p. 100 o předběžné výměře 95 
m2, který je veden na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálního pracoviště Nový Jičín.  
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1077/1, k. ú. Kujavy u č. p. 97 o předběžné výměře 87 
m2, který je veden na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálního pracoviště Nový Jičín. 
 

 

 

V Kujavách dne 12.12.2022 

 

 

 

 

Ing. Michal Dresler          Ing. Pavel Kowalski        

         starosta                                                      místostarosta    


