
 - 1 - 

Výpis usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 28. 02. 2022 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Radka Boháčka, Pavla Vandase a zapisovatelku Anitu Ruby. 

Usnesení č. 2:  
ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Nájem části pozemku parc. č. 995/1 

3) Změna ÚP Bučkovi 

4) Inventarizace 2021 

a) Městys Křtiny 

b) Základní škola a mateřská škola Křtiny 

5) Účetní závěrka 2021 

c) Městys Křtiny 

d) Základní škola a mateřská škola Křtiny 

6) OZV Poplatek za užívání veřejného prostranství 

7) Volby do zastupitelstva obce 2022 

8) Výběrové řízení Sociální zázemí kemp Křtiny 

9) Různé 

a) Rezervační systém koupaliště  

b) Ukrajina 

 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje záměr pronájmu části  pozemku par. č. 995/1 v k.ú. Křtiny o rozloze cca 1280 m2 za 

účelem využití jako výběh pro koně.  

Usnesení č. 4: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcelách dle LV č. 240 v k.ú. Křtiny 

vlastník Vladimír Buček a Olga Bučková s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem.  

Usnesení č. 5: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků městysu Křtiny za rok 2021. 

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

rok 2021. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2021 s hospodářským výsledkem zisku  

1.786.056,87  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 2021 s hospodářským výsledkem zisku 53.893,07 Kč a jeho úplný převod do rezervního fondu. 

Usnesení č. 9: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

s účinností od 1.4.2022. 

Usnesení č. 10: ZM stanovuje v souladu s § 67 zákona 128/2000 Sb. o obcích počet členů zastupitelstva 

městysu pro příští funkční období 2022-2026 v počtu 9 členů. 

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

Sociální zázemí kemp Křtiny. 

Usnesení č. 12: ZM schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení na Sociální zázemí kemp Křtiny, Ing. 

Waidhofer, p. Boháček, Mgr. Palíšek Zapletal a konání výběrového řízení dne 21.3.2022 v 15.00 hodin. 

Usnesení č. 13: ZM schvaluje poskytnutí okamžité pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině ve formě finančního 

daru nebo nákupu humanitární pomoci ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu organizací poskytnutí pomoci a 

přerozdělením vyčleněných finančních prostředků. 

 

Ověřovatelé: 

Radek Boháček, v.r. 

Pavel Vandas, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

 

 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

 

Vyvěšeno: 2022-03-10 

Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 2022-03-10 

Sejmuto:   2022-03-27 


