Obec Křižánky
Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY
Č. 17/2017 ZE DNE 13.2.2017
Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání dne 13.2.2017 usneslo následovně:
Zastupitelstvo obce Křižánky:
Schvaluje:
1. program 17. zasedání zastupitelstva obce Křižánky
2. ověřovatelem zápisu Danu Slámovou a Tomáš Prýgla
3. podmínky konkursního řízení a ukládá starostovi obce vyhlášení konkursu na pozici ředitel/ka Základní
školy a Mateřské školy Křižánky, p.o.
4. Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1040012039/001 a 1030033444/001 o zřízení věcného břemene se
společností E.on Distribuce, a.s. Na pozemcích 12/60, 12/23,12/24 a 587/9 v k.ú. Moravské Křižánky
5. Účetní závěrku k 31.12.2016 příspěvkové organizace Vzdělávací centrum Křižánky včetně úhrady ztráty za
rok 2016 z rezervního fondu, případně přeúčtování na účet 432 (výsledek hosp.minulých úč.období).
6. ukončení veškerých smluv s p.o. Vzdělávací centrum Křižánky a uzavírá stejné smlouvy za stejných
podmínek s Centrum Křižánky s.r.o. Dále schvaluje darování zboží Vzdělávacího centra Křižánky p.o., které
přejde na Obec Křižánky dnem ukončení činnosti, nově vzniklému Centrum Křižánky s.r.o.
7. Rozpočtové opatření č. 9
8. budoucí pronájem bytu č. 3 paní Kristýně Zástěrové v domě čp. 96 v k.ú. Moravské Křižánky za podmínek:
 nájemné bude hrazeno po kolaudaci
 cena nájemného bude ve stejné výši za m2 jako u obecních bytů v domě čp. 21
 všichni ubytovaní budou mít v obci trvalý pobyt
 dokončení bytové jednotky mohou žadatelé uskutečnit sami; materiál bude hrazen z rozpočtu
obce, veškeré vybavení bude ve standartní úpravě, odsouhlasené starostou obce
 odborné ocenění prací a následné splacení bude formou odečtení nájemného
9. projekt „ Podpora komunitního rozvoje a MA21 v obci Křižánky v roce 2017“ a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy o poskytnuti dotace s Krajem Vysočina, dále Závěrečnou zprávu o realizaci MA21 za rok
2016 a Plán zlepšování v roce 2017.
Zapisovatel: Jiřina Gregorová
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________
Místostarosta obce:
Luboš Vítek
___________________________________
V Křižánkách, dne 13.2.2017

