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Výpis usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 13. 12. 2017 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Annu Kalincovou, RNDr. Petra Švendu  a zapisovatelku Anitu 
Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1. Kontrola usnesení 
2. Rozpočet 2018 

a) Rozpočet městysu Křtiny na rok 2018 
b) Rozpočet ZŠ a MŠ Křtiny na rok 2018 

3. Pronájem koupaliště 
4. Rozpočtové opatření č. 8 
5. Žádosti o dotace  

a) MMR 
b) SFŽP 

6. OZV 1/2017 o místních poplatcích 
7. OOP Veřejná vyhláška 1/2017 Územní plán Křtiny 
8. Odměny zastupitelů 2018 
9. Různé 
a) Žádost  o  finanční příspěvek Kavyl z.s. – lesní školka 
b) Žádost manželů Švendových o zrušení předkupního práva 

 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje rozpočet městyse Křtiny na rok 2018 v příjmové části na položky a ve 
výdajové části na paragrafy a to v této výši: 
Příjmy: 13.982.300 Kč 
Výdaje:  12.686.800 Kč (z toho splátka úvěru 1.000.000 Kč) 
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Křtiny, p. o. na rok 2018 dle 
předloženého návrhu. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Křtiny, p. o. na 
rok 2019 - 2020 dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 6: ZM pověřuje starostu sestavením rozpočtového opatření č. 8. 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje podání žádosti o dotace z programů MMR, DT č. 1 Podpora vítězů Vesnice 
roku – projekt plynofikace Spolkového domu a vybudování parkování u hřbitova a DT č. 2 Podpora 
zapojení generací do komunitního života v obci – projekt workoutového hřiště u ZŠ a MŠ a DT č. 5 Podpora 
obnovy místních komunikací  na projekt komunikace ke hřbitovu. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu SFŽP ČR, prioritní oblast 6. 
Environmentální prevence, podporovaná aktivita 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické 
výchovy, učeben a jiných azřízení pro účely EVVO na projekt Vybudování prostor pro EVVO při ZŠ 
Křtiny. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místních poplatcích.  

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městysu Křtiny ověřuje, že územní plán není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem 
krajského úřadu, souhlasí s předloženým návrhem Územního plánu Křtiny a výsledky jeho projednání včetně 
způsobu zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
rozhoduje o uplatněných námitkách, souhlasí s vyhodnocením připomínek a vydává Územní plán Křtiny 
formou opatření obecné povahy č. 1/2017.  

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městysu Křtiny v souladu s § 153 ods. 1  zákona 128/2000 Sb. o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva s funkcí předsedy výboru městysu ve 
výši 1.379 Kč měsíčně. Odměna ve stanovené výši bude poskytována od 1.1.2018, tj. od nabytí účinnosti 
nařízení vlády v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
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Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městysu Křtiny v souladu s § 153 ods. 1  zákona 128/2000 Sb. o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24.814  
Kč měsíčně. Odměna ve stanovené výši bude poskytována od 1.1.2018, tj. od nabytí účinnosti nařízení 
vlády. 
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městysu souhlasí s uzavřením dohody o bezúplatném zrušení předkupního 
práva jako práva věcného k pozemkům par. č. 822 a 823 k.ú. Křtiny.  
 
 
Anna Kalincová, v.r. 
RNDr. Petr Švenda, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
Vyvěšeno: 2017-12-19 
Sejmuto:   2018-01-03 


