Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 27. 6. 2016
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Emila Páska, Pavla Vandase a zapisovatelku Anitu Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola usnesení
Veřejnoprávní smlouva na přestupky
Obecně závazná vyhláška – dodržování klidu
Víceúčelové hřiště
Úvěrový rámec
Investiční fond ZŠ a MŠ Křtiny
Oprava otopné soustavy a rozšíření MŠ Křtiny
Rozpočtové opatření č. 4
Různé
a) Velkoobjemový odpad
Usnesení č. 3: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků s městem Blansko na období od 1.1.2017, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje vybudování víceúčelového hřiště za budovou Základní školy a Mateřské školy
Křtiny dle projektové dokumentace a stavebního povolení se zahájením v roce 2016 z vlastních zdrojů,
souhlasí se zněním výzvy a stanovuje Mgr. Emila Páska, Františka Novotného a Ing. Víta Opletala členy
výběrové komise a pověřuje starostu k zahájení jednání s firmou, která zajistí organizaci výběrového řízení.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje otevření úvěru u KB, a.s. pob. Blansko ve výši 6.000.000 Kč a dobou
splatnosti 6 let s pohyblivou úrokovou sazbou dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o úvěru na financování víceúčelového hřiště, rozšíření MŠ a oprava otopné soustavy ZŠ
a MŠ.
Usnesení č. 6: ZM nařizuje ZŠ a MŠ Křtiny převod finančních prostředků ve výši 292624,37 Kč z jejího
rezervního fondu do fondu investic.
Usnesení č. 7: ZM schvaluje přijetí dotace ve výše 200.000 Kč na akci Rekonstrukce vytápění a stavební
úpravy ZŠ a MŠ Křtiny z rozpočtu Jihomoravského kraje a dále schvaluje znění smlouvy o přidělení dotace
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8: ZM souhlasí se zněním výzvy a stanovuje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele akce
Rekonstrukce vytápění a stavební úpravy ZŠ a MŠ Křtiny ve složení Mgr. Emil Pásek, František
Novotný, Mgr. Marek Rada, dále pověřuje starostu jednáním s firmou, která zajistí výběrové řízení
na dodavatele akce.
Usnesení č. 9: ZM schvaluje RO č. 4
Pavel Vandas, v.r.
Mgr. Emil Pásek, v.r.
Starosta: František Novotný, v.r.
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r.
Vyvěšeno: 2016-07-04
Sejmuto: 2016-07-20
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