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Výpis usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 31.3.2014 

 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Vít Opletal, František Meluzín, zapisovatelku 
Anita Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Účetní závěrka 2013 

1. městys Křtiny 
2. ZŠ a MŠ Křtiny 

3) Rozpočtové opatření 
4) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro EON na parcelách 

Městyse Křtiny 216, 242, 244, 245/1, 246, 247, 248 – úprava DS 
5) Smlouva o zřízení věcného břemene pro EON na parcele č. 837 – rozšíření DS 

Habrovsko I 
6) Smlouva o zřízení věcného břemene pro EON na parcele č. 837 – rozšíření DS 

Habrovsko II 
7) Odkoupení části pozemku parc.č. 293/1 a 995/1 o výměře cca 170m2 
8) Odkoupení části pozemku parc.č. 404 o výměře cca 11m2 
9) Pronájem místa na stánek na nedělní prodej par. č. 7/1 cca 6 m2 
10) Kupní smlouva na prodej budovy č.p.81 včetně pozemků p.č. 321 a 322 
11) Žádost o pronájem části pozemku par. č. 243 za účelem umístění stánku  
12) Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene 
13) Nabídka přednášky, výstavy a publikace – Italští uprchlíci v I. SV 
14) Různé 

a) zvýšení příspěvku Pionýr 
b) počet zastupitelů městyse v období 2014-2018 

 
 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků za rok 2013, dále ZM  
schvaluje návrh na vyřazení  opotřebovaného majetku městyse Křtiny, souhlasí s jeho  vyřazením 
z evidence majetku  a jeho likvidací v položkách dle předloženého návrhu na vyřazení. 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2013 s hospodářským 
výsledkem zisku 1 142 735,33 Kč, hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet č. 432 
(hospodářský výsledek minulých období).                        
Usnesení č. 5: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků za rok 2013, dále ZM  
schvaluje návrh na vyřazení  opotřebovaného majetku Základní školy a Mateřské školy Křtiny, 
souhlasí s jeho  vyřazením z evidence majetku  a jeho likvidací v položkách dle předloženého 
návrhu na vyřazení, ZM  schvaluje mimořádný odpis pohledávek dle předloženého návrhu a 
mimořádný odpis DHIM dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje hospodaření, závěrečný účet  a účetní závěrku Základní školy a 
Mateřské školy Křtiny za období 2013 s hospodářským výsledkem zisku 214 867,43 Kč a 
zároveň schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 150 367,43 Kč rezervní fond, 64 500,00 Kč 
fond odměn. 
Usnesení č. 7: ZM Křtiny schvaluje RO č. 2. 
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Usnesení č. 8: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na 
rozšíření DS EON na par. č. 216, 242, 244, 245/1, 246, 247, 248   a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro EON na parcele č. 837 – 
rozšíření DS za úplatu 2000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro EON na parcele č. 837 – 
rozšíření DS za úplatu 1000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje záměr pronajmout část pozemku par. č. 7/1  o výměře cca  6  m2 
na nedělní prodej  za účelem umístění stánku s cukrovinkami za cenu pronájmu dle sazby 
vyhlášky  o místních poplatcích a pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu. 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje záměr pronajmout část pozemku par. č.  243  o výměře cca 21 m2 
za účelem umístění stánku Tabák za cenu 200 Kč/m2 a rok a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Usnesení č. 13: ZM schvaluje Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene s účinností od 
1.4.2014 
Usnesení č. 14:  ZM schvaluje finanční dar pro organizace Pionýr ve výši 8000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 15: ZM schvaluje počet zastupitelů městyse Křtiny pro funkční období 2014 –2018 
v počtu 9 členů 
 
Ing. Vít Opletal, v.r. 
František Meluzín, CSc.                                                             Starosta: František Novotný, v.r. 
 
 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 
Vyvěšeno: 2014-04-10 
Sejmuto:   2014-04-26 


