Výpis usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 27. 11. 2017
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Pavla Vandase, Mgr. Emila Páska a zapisovatelku Anitu Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení
Pronájem koupaliště
Směnná smlouva pozemek u travnatého hřiště
Příprava rozpočtu 2018
a) Rozpočet městysu
b) Rozpočet ZŠ a MŠ Křtiny
5. Multifunkční hřiště
a) Provozní řády hřišť
b) Kamerový systém hřiště
6. Rozpočtové opatření č. 7
7. Fond oprav škola
8. Pronájem pozemku – předzahrádka cukrárna
9. Poplatek za KO 2018
10. Různé
a) Rezidence Měšťanka
b) Lípa náměstí – návrh údržby

Usnesení č. 3: ZM ruší usnesení č. 7 z e dne 30.10.2017 2017 ve znění: ZM schvaluje směnnou smlouvu na
směnu pozemku par. č. 541/3 za pozemek par. 293/2 a doplatek ve výši 95400 Kč a pověřuje starostu
podpisem směnné smlouvy.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje směnnou smlouvu na směnu pozemku par. č. 541/3 za pozemek par. 593/2 a
doplatek ve výši 95400 Kč a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7.
Usnesení č. 6: ZM zřizuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. §5 ods. 1 účelový peněžní fond „Fond
obnovy a investic Základní školy a Mateřské školy Křtiny č.p. 240“. ZM dále schvaluje zřízení běžného účtu
u KB, a.s. Blansko k vedení peněžních prostředků fondu
Usnesení č. 7: ZM schvaluje směrnici 1/2017 Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy a investic pro
Základní školu a Mateřkou školu Křtiny č.p. 240.
Usnesení č. 8: ZM schvaluje záměr pronajmout část pozemku par. č. 254 o výměře 80 m2 za účelem
podnikání k provozování předzahrádky, za cenu 8000 Kč/rok. ZM dále pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Pavel Vandas, v.r.
Mgr. Emil Pásek, v.r.
Starosta: František Novotný, v.r.
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r.
Vyvěšeno: 2017-12-06
Sejmuto: 2017-12-22
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