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Výpis usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 15. 03. 2020 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Waidhofera, RNDr. Petra Švendu a zapisovatele Anitu Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Výsledek výběrového řízení ohřev bazénu 

3) Výsledek výběrového řízení dokončení rekonstrukce budovy koupaliště 

4) Inventarizace 2020 

a) Městys Křtiny 

b) ZŠ a MŠ Křtiny 

5) Účetní závěrka městysu Křtiny a ZŠ a MŠ Křtiny za rok 2020 

a) Městys Křtiny 

b) ZŠ a MŠ Křtiny 

6) RO č. 1/2021 

7) Pořízení elektronické úřední desky 

8) Výběrové řízení Oprava zpevněné plochy u koupaliště Křtiny 

9) Různé 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje zrušení výběrového řízení na pořízení Ohřevu bazénu koupaliště Křtiny z důvodu 

nedodržení předpokládané ceny realizace. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení díla „Dokončení rekonstrukce budovy koupaliště 

Křtiny“, jako zhotovitele díla schvaluje firmu  ExpolineRealitní s.r.o., Brno  s nabídkovou cenou  2.625.689,33 Kč 

vč. DPH, dále schvaluje smlouvu o dílo a  pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Usnesení č. 5: ZM schvaluje 

inventarizaci majetku, pohledávek, závazků městysu Křtiny za rok 2020. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků Základní školy a Mateřské školy Křtiny  za 

rok 2020. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2020 s hospodářským výsledkem zisku  

3.884.504,21 Kč, hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet č. 432 (hospodářský výsledek minulých období). 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Křtiny, p.o.  za 

období 2020 s hospodářským výsledkem zisku 137.105,83 Kč a jeho úplný převod do rezervního fondu. 

Usnesení č. 9: ZM Křtiny schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021. 

Usnesení č. 10: ZM Křtiny schvaluje pořízení venkovní elektronické úřední desky volně stojící s příslušenstvím  

v režimu jistiny a nájemného s následným převodem vlastnictví.  ZM zároveň pověřuje starostu podpisem Smlouvy o 

pronájmu a přechodu vlastnického práva. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k výběrovému řízení na 

Opravu zpevněné plochy u koupaliště Křtiny. 

Usnesení č. 12: ZM schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení na Opravu zpevněné plochy u koupaliště 

Křtiny, František Novotný, Mgr. Emil Pásek, Ing. Jan Waidhofer a konání výběrového řízení dne 12. 4. 2021 v 15.00 

hodin. 

 

Mgr. Petr Palíšek Zapletal, v.r. 

Mgr Marek Rada, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
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