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Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 25. 2. 2019 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marka Radu, RNDr. Petra Švendu, zapisovatelku Anitu 

Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Výzva k podání nabídky „Protipovodňová opatření městysu Křtiny“ 

3) Výběrové řízení „Protipovodňová opatření městysu Křtiny“ 

4) Inventarizace 2018 

5) Účetní závěrka 2018 

a) ZŠ a MŠ Křtiny za rok  

b) Městys Křtiny 

6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na parcele 304/1 obnova NN za školou 

7) Veřejnoprávní smlouvy pro spolky 2019 

8) Různé 

a) Žádost Český ombudsman z.s. 

Usnesení č. 3: ZM Křtiny schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace 

k výběrovému řízení projektu „Protipovodňová opatření městysu Křtiny.  

Usnesení č. 4:  ZM Křtiny schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení projektu „Protipovodňová 

opatření městysu Křtiny“ Ing.  Jana Waidhofera, Mgr. Emila Páska a Františka Novotného a konání 

výběrového řízení dne 25.3.2019 v 15.00 hodin.   

Usnesení č. 5 ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků městysu Křtiny za rok 2018. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků Základní školy a Mateřské školy 

Křtiny  za rok 2018. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2018 s hospodářským výsledkem 

zisku 5 356 850,75 Kč, hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet č. 432 (hospodářský výsledek 

minulých období).                        

Usnesení č. 8: ZM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Křtiny, p.o.  za období 2018 s hospodářským výsledkem zisku 302 647,73 Kč a jeho převod do rezervního 

fondu. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje  návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1040013939/011 na pozemku par. č. 304/1 v k.ú. Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Křtiny 

ve výši 8.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Junák – Český skaut, středisko Křtiny 

z.s. ve výši 45.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 12: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Sokol Křtiny, z.s. ve výši 20.000 Kč na 

činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 13: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Český svaz včelařů, o.s., z.o.  Křtiny  

ve výši 5.000 Kč na nákup léčiv a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 14: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. 

m.o. Křtiny  ve výši 5.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 15: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu seniorů Křtiny  ve výši 7.000 Kč na činnost 

spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 16: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci V růžovém sadu, z.ú. , Ořechov ve výši 

10.000 Kč na činnost sociálně terapeutické dílnu  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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