Výpis usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva
konaného dne 23.6.2014
Usnesení č. 1 ZM určuje o ěřo ateli zápi u
Anita Ruby.
Usnesení
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

č,

městyse Křtiny

nnu Kalincovou, Ing. Víta Opletala, zapisovatelku

2: ZM chvaluje rozšířený program za edání

Kontrola usnesení
Žádost Z ~ a M Křtiny o finanční přísp ~ ek
Smlouva o účasti mě tyse Křtiny na financování vrtu
Smlouva - dětské hřiště
Darovací smlouvy - příspěvky spolkům
RO Č. 5

Usnesení č. 3: ZM schvaluje zvýšení příspě ku pro ZŠ a MŠ Křtiny o 27160 Kč na rok 2014.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje návrh smlouvy o úča ti mě tyse Křtiny a obce Habrůvka na
financování díla "Křtiny- rtaná studna HV I 05J-napojení na stá ající vodovodní systém" a
po ěřuje starostu jejím podpi em .
Usnesení č. 5: ZM chvaluje návrh smlou
Č. 107/2014 na zajištěni výroby a montáže prvků na
akci "Dětské hřiště u Spolkového domu ve Křtinách" a pověřuje staro tu jej ím podpi em.
Usne ení č. 6 ZM sch aluje finanční dar pro komorní
pověřuje starostu podpi em smlouvy.

bor Kantila. Křtin

Usnesení č. 7: ZM schvaluje finanční dar pro ochotnické
Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8:. ZM schvaluje finanční dar pro
Kč a pověřuje starostu podpi em smlouvy.

ve výši 30 000 Kč a

družení Křový, Křtiny ve výši 12000

okol, místní organizaci Křtiny ve výši 15 000

Usnesení Č. 9: ZM schvaluje finanční dar pro Junák, mí tni organizaci Křtiny ve výši 30 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem mlouvy.
Usnesení Č. 10: ZM chvaluje finanční dar pro Če ký vaz včelařů, mí tní organizaci Křtiny ve
výši 5 000 Kč a pověřuje starostu podpisem mlou
Usnesení Č. 11: ZM chvaluje finanční dar pro Klub seniory Křtiny za toupený před edou klubu
panem Miroslavem Urbánkem ve výši 5 000 Kč a po ěřuje starostu podpi em mlouv .
Usnesení Č. 12: ZM schvaluje RO

Č.

5.

Ing. Vít Opletal V.r.
Anna Kalincová, v.r.

tarosta: František

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, V.r.
Vyvěšeno: 2014-06-26
Sejmuto: 2014-07-11
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ovotný, V.r.

