Obec Křižánky
Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY
Č. 16/2016 ZE DNE 9.1.2017
Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání dne 9.1.2017 usneslo následovně:
Zastupitelstvo obce Křižánky:
Schvaluje:
1. program 16. zasedání zastupitelstva obce Křižánky
2. ověřovatelem zápisu pana Jaroslava Šíra a pana Jaroslava Vítka
Ruší:
3. příspěvkovou orgnizaci Vzdělávací centrum Křižánky, p.o. ke dni 28.2.2017, přičemž veškerá práva a
povinnosti, pohledávky i závazky, veškerý majetek k tomuto datu přechází na Obec Křižánky.
Zřizuje:
4. obchodní společnost Centrum s. r. o. s následujícími podmínkami:
• název společnosti (obchodní firma) – Centrum s.r.o.
•

sídlo společnosti – Moravské Křižánky 126; 59202 Křižánky

•

předmět podnikání – velkoobchod a maloobchod, reklamní činnost marketing, mediální
zastoupení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské
činnosti, poskytování ubytovacích služeb, pronájem prostor, hostinská činnost

•

volba statutárního orgánu s.r.o. (jednatele / jednatelů) a určení způsobu jejich jednání jednatel Jan Sedláček, jednatel jedná jménem s.r.o. samostatně.

•

společníci s.r.o. (majitelé společnosti) - s.r.o. má jediného společníka – Obec Křižánky

•

základní kapitál – 10 000,- Kč,

•

určení správce vkladů – Obec Křižánky

a pověřuje starostu obce k úkonům spojeným k založení společnosti
Bere na vědomí:
5. nabídku na odprodej pozemků od p. Michala Brycha Za 50,- Kč/m2. ZO navrhuje cenu 13,- Kč/m2
6. informaci o údržbě místních komunikací
Schvaluje:
7. návrh na změnu dispozice bytu č. 3 v domě čp. 96 dle požadavků budoucích nájemníků
8. dofinancování investiční akce „DA pro JSDH Křižánky“ do plné výše jeho ceny
9. Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo se společností TS Služby s.r.o., Nové Město na Moravě
Bere na vědomí:
10. informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Křižánky
11. informaci o kácení dřeva v obecním lese
12. informaci o stavu odpadního potrubí v obecní bytovce a v budově OÚ
Zapisovatel: Jiřina Gregorová
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________
Místostarosta obce:
Luboš Vítek
___________________________________
V Křižánkách, dne 9.1.2017

