Výpis ze zápisu zastupitelstva obce
z 12. zasedání konaného dne 10.6.2020 v kulturním domě v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Nový změněný program jednání.
3. Hospodaření s rozpočtem k 30.4.2020.
4. Účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2019. Účetní závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2019,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, přílohu k 31.12.2019, roční zprávu o provedení finanční
kontroly za rok 2019, inventarizační zprávu za rok 2019 a zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2019.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle prezenční listiny 12. zasedání.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2019 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 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce – s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle par. 17 odst.
7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
6. Záměr pachtu části pozemku p. č. 577 zahrada o výměře 8330 m2 v katastrálním území
Kujavy. Pachtovné je stanoveno minimálně ve formě údržby pozemků sečením nejméně 4x
ročně, jinak dle potřeby. Smlouva bude uzavřená na dobu od 1.1.2021 do 31.12.2021
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Využití pozemku například pastva.
7. Kupní smlouvu s Martinem Burešem, nar. 25.10.1982 a Gabrielou Burešovou, nar.
27.6.1988 oba bytem 742 45 Kujavy č. p. 81 na pozemek p. č. 193/2 – ostatní plocha,
neplodná půda, který vznikl rozdělením původní pozemkové parcely č. 193 na základě
geometrického plánu č. 849-92/2020 vyhotoveného Ing. Adamem Ravčukem.
Prodejní cena je stanovena na 40,- Kč/m2. Návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč uhradí Martin a
Gabriela Burešovi. Kupní cena včetně ceny za návrh na vklad bude uhrazena do 5 dnů od
uzavření smlouvy převodem na účet obce.
8. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 480/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Kujavy o výměře 28 m2, využití například umístění garáže nevyžadující povolení stavebního
úřadu. Minimální nájemné 1,- Kč/m2/rok, úhrada nájemného do 31.5. daného roku.
9. Vyřazení benzínové sekačky AL-KO v pořizovací ceně 9 990,- Kč.
10. Základní škole a Mateřské škole Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci
navýšení závazného ukazatele na nákup drobného majetku nad 3 000,- Kč o 20 000,- Kč na
celkovou částku 70 000,- Kč. Výše celkového příspěvku na provoz se nemění.

II. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí:
1. Zápis finančního výboru č. 2/2020 ze dne 3.6.2020.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kujavy za rok 2019.

3. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce Kujavy č. 1/2020 ze dne 9.6.2020.
V Kujavách dne 10.06.2020

………………………
Bc. Petra Vojkůvková
starostka

……………………….
Jiří Zajíček
místostarosta

