Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 25.3.2013

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Přemysla Horka, Františka Meluzína,
zapisovatelku Anitu Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání
1)
Kontrola usnesení
2)
Závěrečný účet ZŠ a MŠ Křtiny 2012
a) Žádost o vyřazení majetku z účetní evidence
b) Závěrečný účet
3)
Inventarizace městys Křtiny 2012
4)
Účetní závěrka městys Křtiny 2012
5)
Rozpočtové opatření č. 2/2013
6)
Vyhláška 6/2005 o pohybu psů v katastru obce
7)
Vyhláška 7/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity
8)
Prodej nebo pronájem pozemku p.č. 245, č.p. 221 (Jednota)
9)
Realizace sochy Cyrila a Metoděje ve Křtinách
10)
Různé
a) Stížnost
b) Vesnice roku 2013
c) Nájem vedení kabelové televize
d) Smlouva na zapůjčení vybavení
e) Konkurs na ředitele školy
f) Dohoda SZIF Fitness pro život
g) Vyjádření k pozemku
Usnesení č. 3: ZM schvaluje návrh na vyřazení opotřebovaného majetku Základní školy a
Mateřské školy Křtiny, souhlasí s jeho vyřazením z evidence majetku a jeho likvidací
v položkách dle předloženého návrhu na vyřazení
Usnesení č. 4: ZM schvaluje hospodaření a závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy
Křtiny za rok 2012.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků za rok 2012
Usnesení č. 6: ZM schvaluje provedení mimořádného odpisu dlouhodobého hmotného
investičního majetku inv. č. 390 - Přenosná zařízení pro přenos dat, z důvodu jeho morálního
zastarání. Odpis bude proveden na zůstatkovou cenu 40000 Kč.
Usnesení č. 7: ZM schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek v celkové výši 20290 Kč
z důvodu jejich promlčení a nemožnosti vymáhání.
Usnesení č. 8: ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2012 s hospodářským
výsledkem ztráty ve výši 3.616.941,50 Kč, hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet č. 432
(nerozdělená ztráta minulých let).
Usnesení č. 9: ZM schvaluje RO č. 2/2013
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Usnesení č. 10: ZM schvaluje prostřednictvím vyhlášky č. 1/2013 zrušení vyhlášky č. 6/2005 o
pohybu psů v katastru obce s účinností od 01.05.2013.
Usnesení č. 11: ZM schvaluje s účinností od 1.5.2013 dodatek č. 1 k vyhlášce č. 7/2007 o
místním poplatku z ubytovací kapacity v následujících bodech:
- čl. 5 Sazba poplatku - základní sazba se zvyšuje na 5 Kč
- čl. 8 Úlevy – článek se ruší se
Usnesení č. 12: ZM pověřuje místostarostu k jednání se společností Jednota ve věci prodeje
nebo pronájmu pozemku p.č. 245 v rozsahu zastavěné plochy a předběžnou prodejní cenou 1200
Kč/m2.
Usnesení č. 13: ZM schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013.¨
Usnesení č. 14: ZM schvaluje jako zástupce určené zřizovatelem do konkursní komise na
pracovní místo ředitele Základní škola a Mateřská škola Křtiny Františka Novotného – starostu
Křtin a PhDr. Marcelu Kuchyňkovou.
Usnesení č. 15: ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Fitness pro život, schvaluje znění dohody
č. 48133981 o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 16: ZM potvrzuje, že trvá zájem o výstavbu chodníku a odkup části parcel 70/3 a
1136 v KÚ Křtiny.

Ověřovatelé:
Ing. Přemysl Horek
František Meluzín
Starosta: František Novotný, v.r.
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby
Vyvěšeno: 2013-04-04
Sejmuto: 2013-04-22
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