
 - 1 - 

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 14. 05. 2012 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu  Annu Kalinovou, Mgr. Emila Páska, zapisovatelku 
Anitu Ruby.  
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání: 
1)Kontrola usnesení  
2) Závěrečný účet 2011 

a) inventarizace 
b) schválení závěrečného účtu 

3) Odprodej pozemku par. č. 304/1  
4) Odprodej pozemku par. č. 780 
5) Odprodej pozemku par. č. 336 
6) Úprava vyhlášky o poplatku za svoz KO 
7) Změna názvu objektu č.p. 65 
8) Dětské hřiště ZŠ a MŠ 

a) dotace (smlouva) 
b) výběrové řízení 
c) smlouva s dodavatelem 

9)  Cesta za hřbitovem 
10)  Rozpočtové opatření č. 4 
11) Nájemní smlouva – cesta „v Hoře“ 
12) Pozemkové úpravy 
13) Žádost o dotaci na restaurování centrálního kříže 
14) Organizace poutí 
15) Rozšíření kapacity MŠ a ŠD 
 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků za rok 2011. 
 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje závěrečný účet městyse vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad. ZM schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2011 ve 
výši Kč 171.930,77 na účet 432 (neuhrazená ztráta minulých let). 
 
Usnesení č.  5: ZM schvaluje záměr prodat pozemek par. č. 780 v k.ú. Křtiny o výměře 395 m2  
nejvyšší nabídce.  Nejnižší nabízenou cenu stanovuje na 300 Kč/m2,  zároveň pověřuje starostu 
podpisem případné kupní smlouvy.  
 
Usnesení č.  6: ZM schvaluje dodatek č. 4 k obecně závazné vyhlášce městyse Křtiny č. 2/2007 o 
poplatku za KO: 
Čl. 6 osvobození: 

1) od poplatku jsou osvobozeny 
e) osoby žijící trvale v zařízení a platící poplatky za komunální odpad v ceně 
ubytování (např. domov pro seniory) 

 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje název objektu č. p. 65 jako „Spolkový dům“ 

 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
dodavatele hřiště fmu Antoš Trutnov, jejíž nabídka nejlépe odpovídala požadavkům na provedení 
(kvalita použitého materiálu, cena, záruky a servis).  

 
Usnesení č. 9: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy s dodavatelem vzešlým z výběrového 
řízení na zhotovení dětského hřiště firmou Antoš. 
 



 - 2 - 

 
Usnesení č. 10: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o sdružení na vybudování cesty  za 
hřbitovem za podmínek v ní stanovených. 
 
Usnesení č. 11:  ZM schvaluje RO č. 4. 
 
Usnesení č. 12: ZM prohlašuje centrální kříž na místním hřbitově za kulturní dědictví venkova. 
 
Usnesení č. 13:  ZM schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola 
a Mateřská škola Křtiny z 25 žáků na 50 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2012. ZM  schvaluje podání 
žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK.    
 
 
Usnesení č. 14:  ZM schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a Mateřská škola Křtiny z 42 žáků na 45 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2012. 
ZM schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému 
úřadu JMK.    
 
Ověřovatelé:  
Anna Kalincová 
Mgr. Emil Pásek 
                                                                                                 Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby 
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