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Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 2.3.2015 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu PhDr.  Marcelu Kuchyňkovou, Mgr. Emila Páska 
zapisovatelku Anitu Ruby. 
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
 
Program: 
 

1. Kontrola usnesení 
2. Inventury 2014 

a) ZŠ a MŠ Křtiny 2014 
b)Městys Křtiny 

3. Účetní závěrka 2014  
a) ZŠ a MŠ Křtiny 2014 
b) Městys Křtiny 

4. RO č. 1 
5. Žádost o udělení výjimky – mateřská škola  
6. Žádost o finanční příspěvek  OK Vocal 
7. Zprostředkovatelská smlouva na prodej č.p. 81 
8. Darovací smlouvy - spolky 
9. Různé 

a) Stanovy SVAK 
b) nástěnky 
c) Inzerce  ve zpravodaji 
a)  
 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků za rok 2014, 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. 
 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků za rok 2014. 
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje hospodaření, závěrečný účet  a účetní závěrku Základní školy a 
Mateřské školy Křtiny za období 2014 s hospodářským výsledkem zisku 251 581,91 Kč.  
Zároveň schvaluje rozdělení hospodářského výsledku: 188 581,91 Kč  rezervní fond, 63 000,00 
Kč fond odměn. 
 
Usnesení č. 6:  ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2014 s hospodářským 
výsledkem zisku 1 279 950,63 Kč, hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet č. 432 
(hospodářský výsledek minulých období).                        
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje RO č. 1.                        
 
Usnesení č. 8: ZM souhlasí s udělením výjimky na počet dětí vzdělávaných v ZŠ a MŠ Křtiny ve 
třídě Berušky  na 25 dětí na dobu neurčitou.                       .  
 
Usnesení č. 9:  ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Komornímu smíšenému  sboru Kantila 
Křtiny ve výši  25 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.                       .  
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Usnesení č. 10: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Ochotnickému sdružení KŘOVÝ 
Křtiny ve výši   26 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru  TJ Sokol Křtiny ve výši 20 000 Kč a 
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Křtiny ve výši 40 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 13: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Pionýrské skupině Křtiny,  ve výši 
8000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 14: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní organizaci Českého svazu 
včelařů Křtiny ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 15: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu seniorů,  Křtiny ve výši 6000 
Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.   
 
Usnesení č. 16: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru sdružení Svazu  tělesně postižených 
v ČR, o.s., místní organizaci Křtiny ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy. 
 
Usnesení č. 17: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Křtiny ve 
výši 50000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 18: ZM Křtiny schvaluje návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen „Svazek“) projednaný předsednictvem Svazku dne 
9.2.2015 a zmocňuje pana Františka Novotného k hlasování o tomto návrhu a jeho případných 
změnách na Valné hromadě Svazku. 
 
 
PhDr.  Marcelu Kuchyňkovou, v.r. 
Mgr. Emila Páska, v.r.                                                             Starosta: František Novotný, v.r. 
 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 
Vyvěšeno: 2015-03-12 
Sejmuto:   2015-03-28 


