
Výpis ze zápisu zastupitelstva obce  
z 20. zasedání konaného dne 18.10.2021 na Obecním úřadě v Kujavách 

 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu. 

2. Program jednání. 

3. Schvaluje hospodaření obce Kujavy s rozpočtem k 31.8.2021. 

4. Vyřazení majetku obce z důvodu jeho nevyhovující funkčnosti, poškození a nefunkčnosti v 

celkové výši 10 002 Kč. 

5. Vyřazení majetku ZŠ a MŠ Kujavy - varné konvice z důvodu nevyhovující funkčnosti ve 

výši 303 Kč. 

6. Smlouvu o svozu komunálního odpadu uzavřenou s firmou OZO Ostrava s.r.o., IČ 

62300920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Kunčice. 

7. Podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu na parc. č. st. 117, k.ú. 

Kujavy“ a multifunkčního hřiště z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

8. Záměr realizace multifunkčního hřiště. 

9. IX. úpravu rozpočtu roku 2021, rozpočtové opatření č. 9 

Navýšení příjmů o 417 645 Kč na celkovou výši 9 993 149 Kč 

Navýšení výdajů o 1 750 000 Kč na celkovou částku 13 613 644 Kč 

Navýšení financování o 1 332 355 Kč na celkovou částku 5 620 495 Kč 

 

II. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

1. Na základě Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek „Svoz komunálního odpadu v obci 

Kujavy“ ze dne 22.9.2021, že nejvýhodnější nabídku podalo OZO Ostrava, s.r.o., IČ 

62300920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Kunčice s nabídkovou cenou 

1 927 692 Kč bez DPH. 

 

III. Zastupitelstvo obce vydává: 

1. Na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech Obecně závaznou vyhlášku 

obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vyhláška nabývá 

účinnosti dnem 1.1.2022.   

2. Na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 

3. Na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2021 o místním poplatku ze psů. Vyhláška 

nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 

 

IV. Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí: 

1. Protokol o kontrole vykonané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky za 

období 1.3.2018 - 31.8.2021.  

 

V Kujavách dne 18.10.2021 

 

 

 

………………………     ……………………….   

Ing. Petra Vojkůvková                  Jiří Zajíček        

         starostka                                          místostarosta    


