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Výpis usnesení z 44. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 4. 6. 2018 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu PhDr. Marcelu Kuchyňkovou, Mgr. Emila Páska, 
zapisovatelku Anitu Ruby. 
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 

1. Kontrola usnesení 
2. Výběrové řízení Modernizace učeben ZŠ – výsledek 
3. Smlouva o dotaci z JMK – knihovna 
4. Smlouva o dotaci z JMK – Spolkový dům 
5. Rozpočtové opatření č. 3 
6. Veřejnoprávní smlouva s městem Blansko – spolufinancování sítě sociálních služeb 
7. Různé 
a) Studna na koupališti 
b) Žádost o parkování Kolonka 
c) Kamery – hřiště u školy 
d) Smlouva o spolupráce akce „100 lip 100 ostav“ 
e) Žádost o příspěvek ESI 
f) Výběrové řízení – modernizace podlahy Spolkový dům 
g) Odměny za oddávání pro neuvolněné zastupitele 
h) Odměna pro uvolněného oddávajícího zastupitele  
i) Žádost o odprodej pozemku p.č. 356/54 v k.ú. Habrůvka 

 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje  rozhodnutí hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Modernizace 
učeben ZŠ“ firmu KDZ s.r.o. s cenou 1.595.601,00 Kč bez DPH, dále pověřuje starostu podpisem  smlouvy 
o dílo.  
 
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje  přijetí dotace ve výši 39.000 Kč z rozpočtu JMK na projekt „Ke čtenářům 
blíž“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace č. 051441/18/ORR. 
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje  přijetí dotace ve výši 250.000 Kč z rozpočtu JMK na projekt „Otopná 
soustava a modernizace podlahy v sále Spolkového domu Křtiny“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 051449/18/ORR. 
 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje  rozpočtové opatření č. 3. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2018 v oblasti služeb sociální 
prevence a sociálního poradenství ve výši  20.000 Kč a služeb sociální péče ve výši 10.000 Kč, dále 
schvaluje předložený  návrh smlouvy na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.   
 
Usnesení č. 8: ZM povoluje úprava části pozemku par. č. 123 sousedící s pozemkem par. č. 178  spočívající 
v položení přejezdových obrubníků a úpravě plochy k parkování na podélné stání vše na vlastní náklady 
žadatelů. 
 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje  smlouvu   mezi městysem Křtiny a JMK o spolupráci při akci 100 lip 100 
oslav a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje finanční dar ve výši 1500 Kč  pro ESI o.p.s.  na zajištění zájezdu dětí do 
Muzea hudby v Praze. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy v případě, že se 
zájezd uskuteční.   
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Usnesení č. 11: ZM schvaluje  znění výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku vybavení: “Modernizace podlahy v Sále spolkového domu Křtiny“. Dále schvaluje výběrovou 
komisi ve složení Mgr. Emil Pásek, František Novotný, PhDr. Marcela Kuchyňková a náhradníci RNDr. 
Petr Švenda a Ing. Jan Waidhofer a datum konání výběrového řízení 25.6.2018 v 16.00 hodin.   
 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje  odměnu za oddávání pro neuvolněné zastupitele ve výši 250 Kč za 1. obřad a 
150 Kč za každý následující v jednom dni. 
 
Usnesení č. 13: ZM schvaluje jednorázový příspěvek na úpravu zevnějšku pro uvolněného zastupitele, který 
oddává a zastupuje obec na veřejných občanských obřadech ve výši 10.000 Kč. 
 
PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 
Mgr. Emil Pásek, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
Vyvěšeno: 2018-06-12 
Sejmuto:   2018-06-28 


