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Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 25.5.2015 

 
 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jan Waidhofer, Mgr. Marek Rada a 
zapisovatelku Anitu Ruby. 
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
 
Program: 
 

1)  Kontrola usnesení 
2)  Závěrečný účet městyse Křtiny 2014 
3)   Rozpočtové opatření č. 3 
4)  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK na opravu střechy ZŠ a MŠ 
5)  Smlouva o výpůjčce MZK 
6)   Dodatek smlouvy č. 3 o zajištění financování systému IDS JMK  
7)   Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
8)  Nabídka kamerového systému 
9)  Změny územního plánu 
10)  Prodej domu č p. 81 
11)  Výběrové řízení na dodavatele opravy střech v městysu 
12)  XXIII. Rallye Vyškov 2015 
13)  Různé 
  a) Dopravní situace Kolonka 
  b) Návštěva hodnotící komise   
 
 

 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje závěrečný účet městysu Křtiny za období 2014 vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 
 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 182.000 Kč z rozpočtu JMK v roce 2015  rámci 
Programu rozvoje venkova, na realizaci akce ZŠ a MŠ Křtiny – nátěr plechové střechy budovy a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce prostor depozitáře knihovny 
Moravské zemské knihovně v Brně pro provozování regionálního oddělení knihovny ve Křtinách 
do 31. 12. 2020 a pověřuje starostu podpisem předložené smlouvy. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje dodatek smlouvy č. 3 o zajištění financování systému IDS JMK na 
finanční příspěvek 5090 Kč a pověřuje starostu podpisem předložené smlouvy. 
 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje  směrnici pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 1. 6. 2015. 
 
Usnesení č. 9:  ZM schvaluje  úpravu návrhu změny ÚP K5.05 následovně: stavební činnost na 
objektu zahrnuje, bez ohledu na rekonstrukci či novou stavbu. Výškovou regulaci 3 NP 
s využitím podkroví, dodržet stávající zastavěnou plochu. 
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Usnesení č. 10: ZM pověřuje místostarostu k jednání se zájemci o koupi budovy č.p. 81 a k 
zaslání zadávacích podmínek výběrového řízení zájemcům v návaznosti na změnu územního 
plánu s termínem doručení  požadovaných dokumentů do konce srpna 2015. 
 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje na základě doporučení výběrové komise znění smlouvy s firmou  
ROGAT s.r.o.  na provedení opravy střechy budovy úřadu městysu v celkové ceně ve výši 
567.149,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje na základě doporučení výběrové komise znění smlouvy s firmou  
Čížek Robert, Svitavy   na provedení opravy střechy ZŠ a MŠ Křtiny – nátěr  v celkové ceně ve 
výši 553.985,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
 
Ing. Jan Waihofer, v.r. 
Mgr. Marek Rada, v.r. 
                                                                Starosta: František Novotný, v.r. 
 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 
Vyvěšeno: 2015-06-04 
Sejmuto:   2015-06-20 


