
 - 1 - 

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 30.3.2015 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marka Radu, Pavla Vandase a zapisovatelku 
Anitu Ruby. 
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Odměny neuvolněných zastupitelů 
3) Rozpočtové opatření č. 2 
4) Věcné břemeno DS Zukal 
5) Smlouva o dílo Změny územního plánu 
6) Pronájem místa na náměstí na stánek o poutích 
7) Řešení dopravní situace 
8) Prodej domu č. p. 81 
9) Plán obnovy venkova 
10) Různé 

a) Vývěsky politických stran 
b) Výběr stánečného 
c) Studie využití zadní části koupaliště 
d) Ředitelské volno 10.4.2015 
e) Smlouva o vzájemné propagaci 
f) Údržba trávníků v zelených ambitech 
g) Chodník Kolonka 

 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Křtiny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva s funkcí předsedy 
výboru městyse ve výši 1.097 Kč měsíčně. Odměna ve stanovené výši bude poskytována od 
1.4.2015, tj. od nabytí účinnosti nařízení vlády č. 52/2015 Sb. v případě náhradníka ode dne 
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Křtiny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 19.922 Kč měsíčně. Odměna ve stanovené výši bude poskytována od 1.4.2015, tj. od 
nabytí účinnosti nařízení vlády č. 52/2015 Sb.. 
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje RO č. 2.                        
 
Usnesení č. 6:  ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle 
smlouvy č. 1030022329/001  na pozemku par. č. 216, 212/1, 213 na úpravu DS pro stavbu 
„K řtiny - úprava DS, Zukal“ za úplatu 3000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje smlouvu o dílo ev. č. 215-001-667 se zhotovitelem Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o. na vypracování změn územního plánu za úplatu ve výši 59290,00 Kč a 
pověřuje starostu jejím podpisem.               
 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje  pronájem  části pozemku par. č. 7/1  o výměře cca  6  m2 na 
nedělní prodej  za účelem umístění stánku s cukrovinkami za cenu pronájmu dle sazby vyhlášky  
o místních poplatcích a pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu. 
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Usnesení č. 9:  ZM Křtiny schvaluje Smlouvu o vzájemném propagaci mezi Kometa Group, a.s. 
a městyse Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
 
Mgr. Marek Rada, v.r. 
Pavel Vandas, v.r.                                                             Starosta: František Novotný, v.r. 
 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 
Vyvěšeno: 2015-04-09 
Sejmuto:   2015-04-25 


