Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 16. 12. 2019
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Emil Pásek, Mgr. Petr Zapletal zapisovatelku Anitu
Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání
Program:
1)
Kontrola usnesení
2)
Protipovodňový plán městyse Křtiny 2019
3)
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko
4)
Rozpočet 2020
a) Rozpočet ZŠ a MŠ Křtiny 2020
b) Rozpočet městysu Křtiny 2020
5)
Rozpočtové opatření č. 9
6)
Různé
a) Odměny neuvolněných zastupitelů 2020
Usnesení č. 3: ZM schvaluje Protipovodňový plán městyse Křtiny 2019.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Křtiny, p. o. na rok 2020 dle
předloženého návrhu (provozní příspěvek ve výši 1.782.000 Kč, příspěvek na odpisy ve výši 1.428.068 Kč).
Usnesení č. 5: ZM schvaluje rozpočet městyse Křtiny na rok 2020 v příjmové části na položky a ve
výdajové části na paragrafy a to v této výši:
Příjmy:
15.906.900 Kč
Výdaje:
15.906.900 Kč (z toho splátka úvěru 1.000.000 Kč)
Usnesení č. 6: ZM pověřuje starostu sestavením rozpočtového opatření č. 9/2019.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městysu Křtiny v souladu s § 153 ods. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva s funkcí předsedy výboru městysu ve
výši 2.500 Kč měsíčně. Odměna ve stanovené výši bude poskytována od 1.1.2020, tj. od nabytí účinnosti
nařízení vlády v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městysu Křtiny v souladu s § 153 ods. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 29.206
Kč měsíčně. Odměna ve stanovené výši bude poskytována od 1.1.2020, tj. od nabytí účinnosti nařízení
vlády.
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