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Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 25. 4. 2016 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Waidhofera a Mgr. Marka Radu  a zapisovatelku 
Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 

1) Kontrola usnesení 
2) Smlouva TJ Křtiny 

a) Darovací smlouva 
b) Smlouva o poskytnutí daru  

3) Smlouvy o poskytnutí dotací 
4) Rozpočtové opatření č. 2 
5) Smlouva o dílo s firmou Mix Max Energetika, s.r.o. 
6) Kolumbárium 
7) Pozemek par. č. 119/1 a 122/1 
8) Různé 

a) Nabídka inzerce v Cestovním informátoru 
b) Žádost o příspěvek Kočičí útulek na Vysočině 
c) Vybavení koupaliště prvky na dětské hřiště 
d) Vesnice roku 2016 

Usnesení č. 3 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru TJ Křtiny ve výši 2100 Kč a  
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru TJ Křtiny ve výši 45000 Kč  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
Usnesení č. 5: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu JMK ve výši  
195.000 Kč na akci Dokončení úprav hřbitova ve Křtinách a pověřuje starostu podpisem  
smlouvy.  
Usnesení č. 6 ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 36.000 Kč na 
akci Stabat Mater Davida Lukáše v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách v rámci projektu Noc  
kostelů 2016- oratorium Stabat Mater Davida Lukáše v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách  
za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu JMK ve výši  
48.000 Kč na akci Posezení nejen s knihou pro malé i velké a pověřuje starostu podpisem  
smlouvy.    
Usnesení č. 8: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu JMK ve výši  
25.000 Kč na akci podpory rodinné politiky Žijeme a rosteme spolu  a pověřuje starostu  
podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu JMK ve výši 
15.000 Kč na akci Rekonstrukce elektroinstalace hasičky, oprava karoserie vozidla a  
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje návrh smlouvy o dílo na vypracování studie „Rekonstrukce tepelného zdroje a 
otopné soustavy Základní školy Křtiny“ a úhradu ve výši 44.407 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje poplatek ve výši 2500 Kč za pronájem schránky kolumbária na 10 let. 
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Mgr. Marek Rada, v.r. 
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