
Výpis ze zápisu zastupitelstva obce  
z 17. zasedání konaného dne 24.5.2021 v kulturním domě v Kujavách 

 
 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Ověřovatele zápisu. 
2. Program jednání. 
3. Vyřazení majetku obce z důvodu jeho nefunkčnosti a poškození v celkové výši 3 287 Kč. 
4. Účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2020. Účetní závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2020, 
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020, přílohu k 31.12.2020, roční zprávu o provedení finanční 
kontroly za rok 2020, inventarizační zprávu za rok 2020 a zprávu o přezkoumání hospodaření 
za rok 2020. 
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 17. zasedání. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2020 Obce Kujavy, Kujavy 86, 
742 45 Fulnek, IČ 67340474 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 
vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce 
Kujavy. Zastupitelstvo obce v průběhu celého roku, prostřednictvím správně prováděné 
předběžné a průběžné finanční kontroly, efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v 
hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik 
problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. 
5. Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
– s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle § 17 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
6. Darovací smlouvu pro Slezskou diakonii, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Nový Jičín pro 
rok 2021 na dar ve výši 1 000,- Kč za účelem zajištění bezproblémového chodu a zajištění 
kvalitních služeb občanům obce Kujavy v sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Nový 
Jičín na adrese U Jičínky 25, 741 01 Nový Jičín v roce 2021. 
7. Změnu způsobu obsluhy v obci Kujavy na poštu Partner  na č.p. 151, za podmínky, že 
Česká pošta, s.p. zajistí provozovatele této pobočky, požádá obec o ukončení nájmu a 
následně obec zveřejní záměr nájmu těchto prostor.  
8. Kupní smlouvu s Františkem Kubienou, nar. 25.09.1950 bytem 742 45 Kujavy č. p. 153 na 
pozemek p. č. 1951 – ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 5 m2, který vznikl 
rozdělením původní pozemkové parcely č. st. 177 na základě geometrického plánu č. 845-
77a/2020 vyhotoveného Ing. Adamem Ravčukem. 
Celková kupní cena pozemku je včetně nákladů na ověření podpisu ve výši 575,- Kč.  Návrh 
na vklad ve výši 2 000,- Kč uhradí obec. 
9. Kupní smlouvu s Josefem Kozelským, nar. 03.05.1951 bytem 742 45 Kujavy č. p. 22 na 
pozemek p. č. 543/3 – zahrada, o výměře 27 m2, který vznikl rozdělením původní pozemkové 
parcely č. 543/1 na základě geometrického plánu č. 846-76/2020 vyhotoveného Ing. Adamem 
Ravčukem. 
Celková kupní cena pozemku je včetně nákladů na ověření podpisu ve výši 2 973,- Kč.  
Návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč uhradí obec.  
10. Kupní smlouvu s Lucií Kozelskou, nar. 11.01.1983, bytem 742 45 Kujavy č. p. 139 na 
pozemek p. č. 555/10 – ostatní plocha - neplodná půda, o výměře 44 m2, který vznikl 
rozdělením původní pozemkové parcely č. 555/3 na základě geometrického plánu č. 858-
83/2021 vyhotoveného Ing. Adamem Ravčukem. 
Celková kupní cena pozemku je včetně nákladů na ověření podpisu ve výši 4 826,- Kč.  
Návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč uhradí obec. 



11. Dohodu o provedení práce na výkon funkce kronikáře. 
12. Kupní smlouvu s Jiljí Rozsypalem, nar. 06.05.1964, bytem 742 45 Kujavy č. p. 192 na 
pozemek p. č. 451/4 – trvalý travní porost, o výměře 203 m2. 
Celková kupní cena pozemku je včetně nákladů na ověření podpisu ve výši 10 180,- Kč.  
Návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč uhradí obec.  
13. Schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky, z.s., 
se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné, jejímž předmětem je pořízení moderních 
komunikačních nástrojů eGovernmentu a vypracování Koncepce komunikace s veřejností, 
přičemž se obec zavazuje, že uhradí příspěvek ve výši 15 058 Kč. 
 
II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí: 
 
1. III. úpravu rozpočtu 2021, rozpočtové opatření č. 3. 
Příjmy zůstávají nezměněny v celkové částce 8 751 700 Kč. 
Navýšení výdajů o 62 000 Kč na celkovou částku 12 848 500 Kč. 
Navýšení financování o 62 000 Kč na celkovou částku 4 096 800 Kč. 
2. IV. úpravu rozpočtu 2021, rozpočtové opatření č. 4. 
Navýšení příjmů o 223 467 Kč na celkovou částku 8 975 167 Kč. 
Navýšení výdajů o 252 100 Kč na celkovou částku 13 100 600 Kč. 
Navýšení financování o 28 633 Kč na celkovou částku 4 125 433 Kč. 
3. Zápis finančního výboru č. 1/2021 ze dne 19.5.2021. 
4. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace za 2. pololetí 2020. 
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kujavy za rok 2020. 
6. Zprávu o likvidaci Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 ke dni 25. 3. 2021. 
 
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
1. Příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 5 000,- Kč. 
2. Účast ve Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK. 
  
IV. Zastupitelstvo obce nenavrhuje: 
1. Přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně. 
 
V. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
1. Vedením kroniky obce Kujavy MVDr. Veroniku Smetanovou, bytem Kujavy č. 202. 
 
V Kujavách dne 24.05.2021 
 
 
 
 
………………………     ……………………….   
Ing. Petra Vojkůvková                  Jiří Zajíček        
         starostka                                          místostarosta    


