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Výpis usnesení z 45. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 25. 6. 2018 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Waidhofera, RNDr. Petra Švendu, zapisovatelku 
Anitu Ruby. 
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 

1. Kontrola usnesení 
2. Výběrové řízení Modernizace podlahy sál Spolkového domu – výsledek 
3. Výběrové řízení Modernizace učeben ZŠ – II. část konektivita 
4. Závěrečný účet 2017 městys Křtiny 
5. Žádost o mimořádnou podporu koncertu Kantily 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene  
7. Kamery – hřiště u školy 
8. Různé 

a) Úprava směrnice o veřejných zakázkách 
b) Stížnost Bukovský kopec 
c) Vysvěcení školy 

 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje  rozhodnutí hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Modernizace 
podlahy sál Spolkového domu - Křtiny“ firmu  Aleš Nečas, Jedovnice s cenou 221.337 Kč vč. DPH, dále 
pověřuje starostu podpisem  smlouvy o dílo.  
 
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje  znění výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku vybavení: “Modernizace odborných učeben ZŠ Křtiny - konektivita“. Dále schvaluje výběrovou 
komisi ve složení Mgr. Emil Pásek, PhDr. Marcela Kuchyňková, František Novotný termín konání 
výběrového řízení 10.7.2018 v 14.00 hodin.  
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje závěrečný účet městysu Křtiny za období 2017 vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením bez výhrad.  
 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje úhradu nákladů na pořádání koncert Missa Brevis Zdeňka Krále do výše 25000 
Kč. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje návrh smlouvy na zřízení věcného břemene cesty přes pozemky par. č. 82/2, 
82/3 a 83 v k.ú. Křtiny pro oprávněného vlastníka pozemku par. č. 887/7 v k.ú. Křtiny za úplatu 5424 Kč a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje nákup kamerového systému zajišťujícího monitorování prostorů víceúčelového 
hřiště. Pověřuje místostarostu k provedení průzkumu trhu a zajištění dodávky kamerového systému, dále 
pověřuje starostu podpisem případné smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje směrnici č. S/18/07 Veřejné zakázky. 
 
RNDr. Petr Švenda, v.r. 
Ing. Jan Waidhofer, v.r. 
                                                               Místostarosta: Mgr. Emil Pásek, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
Vyvěšeno: 2018-07-02 
Sejmuto:   2018-07-18 


