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Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 28. 11. 2016 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Pavla Vandase a PhDr. Marcelu Kuchyňkovou a zapisovatelku 
Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1. Kontrola usnesení 
2. Poplatek za KO 2017 
3. Inventury 2016 
4. Návrh rozpočtu na rok 2017 
5. Nákup vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Křtiny 
6. Žádost o souhlas se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky 
7. Žádost o pronájem pozemku par. č. 304/1 
8. Různé 
a) Nevyčerpaná dovolená uvolněný zastupitel 
b) Pronájem prostor ZUŠ Jedovnice 

   
Usnesení č. 3: ZM schvaluje s účinností od 1.1.2017 Dodatek č. 1 k vyhlášce č. 1/2015 o místních 
poplatcích, který stanovuje výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 ve výši 500 Kč. 
Usnesení č. 4 ZM schvaluje inventarizační komise a termíny provádění inventur dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 5: ZM ruší usnesení č. 6 z 21. zasedání ZM Křtiny konaného 27.6.2016, kterým nařizovalo  ZŠ 
a MŠ Křtiny převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a dále mění usnesení č. 5 
z 25. zasedání ZM Křtiny konaného 31.10.2016, kde slovo investičního nahrazuje slovem rezervního.    
Usnesení č. 6: ZM schvaluje stavbu kanalizační přípojky na pozemcích ve vlastnictví obce  p.č. 324, 292/1 a 
995/1 a vodovodní přípojky na pozemku p. č. 324 firmou Mansito alfa s.r.o. s tím, že při stavebních pracích 
bude zachována funkčnost místní komunikace na pozemku par. č. 324 a dále nebudou žádným způsobem 
dotčeny stavby nacházející se na  pozemcích par. č. 292/1, 995/1 (víceúčelové a dětské hřiště) a dotčené 
pozemky budou uvedeny do původního stavu, věcné břemeno bude zpoplatněno dle sazebníku úhrad 
městysu Křtiny. 
Usnesení č. 7: ZM  schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené  roku 2015 uvolněnému zastupiteli. 
 
PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 
Pavel Vandas, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
Vyvěšeno: 2016-12-07 
Sejmuto:   2016-12-23 


