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Výpis usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 25. 9. 2017 

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

1. Kontrola usnesení 
2. Kordis JMK 
3. Žádost o dotaci Sokol Křtiny, z.s.  
4. Rozpočtové opatření č. 5 
5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křtiny 2016 
6. Koupě pozemku pro cestu ke hřišti 
7. Provozní řády hřišť 
8. Pronájem koupaliště 
9. Revitalizace sběrného místa 
10. Různé 
a) Publikace o obci 

 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje výši nadstandardního příspěvku na financování IDS JMK na rok 2018 ve výši 
7.752 Kč, příspěvek je určen na víkendové noční spoje č. 271 a 272.  Příspěvek bude zapojen do rozpočtu na 
rok 2018. 
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje poskytnutí dotace pro Sokol Křtiny, z.s. ve výši 60.000 Kč na akci 
„Dofinancování vybudování zavlažovacího systému a pořízení tribuny pro diváky“. Dále zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finanční podpory.                     
Usnesení č. 5: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.  
Usnesení č. 6: ZM schvaluje změnu usnesení č. 4 z 32. zasedání ZM Křtiny z 26.6.2017, kde nahrazuje text 
„hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet č. 432 (hospodářský výsledek minulých období)“  textem 
„schvaluje převod hospodářského  výsledku roku 2016 ve výši 51408,72 Kč do rezervního fondu“.   
Usnesení č. 7: ZM schvaluje nákup části pozemku par. č. 541/3 o výměře 159 m2 a ukládá místostarostovi 
vypracování kupní smlouvy.  
Usnesení č. 8: ZM schvaluje záměr směnit  pozemek par.č. 593/2 o výměře 24 m2 za část pozemku 541/3  o 
stejné výměře.  
Usnesení č. 8: ZM schvaluje záměr pronajmout koupaliště ve Křtinách na pozemcích par. č.471 o výměře 
2078 m2, par. č. 472 o výměře 276 m2, parc. č. 473/1 o výměře 14536 m2 a parc. č. 473/2 o výměře 27 m2 
v k.ú. Křtiny.  
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Ing. Jan Waidhofer, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
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