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Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 24.2.2020 

 

 

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

Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Výsledky výběrového řízení – projekt koupaliště 

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabelová smyčka NN Minář 

4) Inventarizace 2019 

5) Účetní závěrka 2019 

a) městysu Křtiny 

b) ZŠ a MŠ Křtiny za rok, schválení rezervního fondu  

6) RO č. 1/2020 

7) Podnět občanů – vybudování parku na louce pod školou 

8) Žádost o dotaci z rozpočtu JMK – úprava plochy u hasičské zbrojnice 

9) Veřejnoprávní smlouvy pro spolky 2020  

10) Nabídka nabíjecí stanice pro elektromobily 

11) Různé 

a)   Financování koupaliště 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení díla „Vypracování projektové dokumentace na 

akci Koupaliště Křtiny“, jako zhotovitele díla schvaluje firmu Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.                           

s nabídkovou cenou 458.500,00 Kč bez DPH, dále schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.  

Usnesení č. 4: ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030055716/001 mezi městysem Křtiny 

a E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene na Křtiny , kab. Smyčka NN, Minář  na pozemcích 776  

k. ú. Křtiny za úplatu v celkové výši 1.700 Kč a pověřuje starostu podpisem  smlouvy o smlouvě budoucí.  

Usnesení č. 5: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků městysu Křtiny za rok 2019. 

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

Křtiny  za rok 2019. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2019 s hospodářským výsledkem 

zisku 5 789 647,00 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 2019 s hospodářským výsledkem zisku 193.547,54 Kč a jeho úplný převod do 

rezervního fondu. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje podání žádosti na akci „Zlepšení dopravní situace v oblasti hasičské zbrojnice 

Křtiny“ z rozpočtu Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova 2020 a pověřuje starostu podáním 

žádosti o dotaci. 

Usnesení č. 11: 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. 12: 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. 13: 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. 14: 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. 15: 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. 16: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu seniorů Křtiny  ve výši 7.000 Kč na činnost 

spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 17: 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. 

Usnesení č. 18: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Editě Barákové ve výši 5.000 Kč na činnost 

kroužku dětského aerobiku ve Křtinách  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

RNDr. Petr Švenda, v.r. 

Mgr. Marek Rada, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

 

Vyvěšeno: 2020-03-05 

Sejmuto:   2020-03-23 


