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Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 29. 2. 2016 

 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Víta Opletala, Pavla Vandase  a zapisovatelku 
Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Inventury 2015 

a) ZŠ a MŠ Křtiny  
b) Městys Křtiny 2015 

3) Účetní závěrka 2015 
a) ZŠ a MŠ Křtiny  
b) Městys Křtiny 2015 

4) Prodej domu č. p. 81 – záměr 
5) Prodej domu č.p. 81 – kupní smlouva 
6) Rozpočtový výhled do roku 2020 
7) Kamerový systém 
8) Darovací smlouvy spolky 
9) Žádost o finanční pomoc UNIE ROSKA 
10) Smlouva o dílo – Kolumbárium 
11) Darovací smlouva – Kratochvílovi 
12) Bezúplatný převod pozemku 214/3 od SPÚ 
13) Různé 

a) Pověření p. starosty k sestavení rozpočtového opatření 
b) Travnaté hřiště 
c) Inzerce v Křtinském zpravodaji 
d) Vítání občánků 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků za rok 2015, 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 2015. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje hospodaření, závěrečný účet  a účetní závěrku Základní školy a 
Mateřské školy Křtiny za období 2015 s hospodářským výsledkem zisku 295.813,64 Kč.  
Zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku 295813,60 Kč do  rezervního fondu.  
Usnesení č. 6: ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2015 s hospodářským 
výsledkem zisku 1 475 944,45 Kč, hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet č. 432 
(hospodářský výsledek minulých období). 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 81 na pozemku par. č. 321, zastavěná 
plocha  a nádvoří o výměře 1839 m,2 a  pozemek par. č. 322 trvalý travní porost o výměře 1245 
m2, vše v k.ú. Křtiny. 
Usnesení č. 8: ZM souhlasí se zrušením usnesení č. 5 z 16. zasedání ZM Křtiny konaného dne . 
25.1.2016.  
Usnesení č. 9: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na dodávku modernizace a  
rozšíření kamerového systému v hodnotě 107.227 Kč vč. DPH. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Komornímu smíšenému  sboru Kantila 
 Křtiny ve výši 25 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Ochotnickému sdružení KŘOVÝ 
Křtiny ve výši 6 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.   
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Usnesení č. 12: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru  TJ Sokol Křtiny ve výši 20 000 Kč a 
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Usnesení č. 13:  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. 14: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Pionýrské skupině Křtiny,  ve výši  
8000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Usnesení č. 15: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní organizaci Českého svazu  
včelařů Křtiny ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.. 
Usnesení č. 16: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu seniorů,  Křtiny ve výši  
5000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Usnesení č. 17:  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. 18: ZM  schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč Středisku rané péče Brno a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 19: ZM  schvaluje dar ve výši 2000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a 
slabozrakých, pobočka Blansko a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 20:  ZM schvaluje smlouvu o dílo na výstavbu kolumbární stěny na hřbitově  
ve Křtinách v celkové ceně 174.784 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
Usnesení č. 21: ZM schvaluje přijetí daru 422 m2 pozemku par. č.  889/6  v k.ú. Křtiny  (lokalita  
za hřbitovem) za účelem vybudování veřejné komunikace a pověřuje starostu podpisem darovací  
smlouvy.  
Usnesení č. 22: ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku par. č. 214/3 trvalý travní porost   
v k.ú. Křtiny o výměře 267  m2 od Státního pozemkového úřadu.   
Usnesení č. 23: ZM pověřuje starostu k sestavení rozpočtových opatření v roce 2016 na straně  
příjmů v neomezené výši, na straně výdajů do 100.000 Kč v jednotlivém případě. 
Usnesení č. 24: ZM schvaluje záměr pronajmout pozemek par. č. 592 ostatní plocha sportoviště  
a rekreační plocha o výměře 2107 m2  za účelem sportovního vyžití občanů Křtin. 
 
 
 
 
Ing. Vít Opletal, v.r. 
Pavel Vandas, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
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