
 - 1 - 

 

 

Výpis usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 4.11.2013 

 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu RNDr. Petr Švenda, Ing. Vít Opletal, zapisovatelku 
Anitu Ruby.  
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání 
Program: 

1) Kontrola usnesení 
2) Vystrojení záložního vrtu pro Křtiny 
3) Směna pozemků městys Křtiny a Mendelu 
4) Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku mezi Svazkem vodovodů a 

kanalizací a městysem Křtiny 
5) Pronájem koupaliště 
6) Darovací smlouva od JMK 
7) Žádost o odkoupení části pozemku par. č.556  
8) Rozpočtové opatření č. 7 
9) Příprava inventarizací 2013 – příkaz k inventarizaci 
10) Příprava rozpočtu 2014 (rozpočet 2014, rozpočtový výhled) 
11) Místní poplatky 

a) sazba poplatku za sběr a likvidaci KO 2014 
b) pronájem veřejných prostranství 

12) Různé 
a) návrh kupní smlouvy GRAS 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje realizaci investiční akce „Vystrojení náhradního vrtu pitné vody“ 
do 04/2014, zavazuje se k finanční spoluúčasti formou příspěvku Svazku vodovodu a kanalizací 
Boskovice ve výši 2/3 nákladů za předpokladu přistoupení k financování ve výši 1/3 nákladů ze 
strany obce Habrůvka.  
Usnesení č. 4: ZM schvaluje záměr směnu části pozemku par. č 887/1  cca 427 m2 za část 
pozemku par. č. 38/1 ve stejné výměře. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje pronájem koupaliště na období  5.4.2014 – 30.3.2016. 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje cenu za pronájem koupaliště ve výši 30.000 Kč ročně. 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 86.000 Kč od Jihomoravského kraje 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje záměr prodat část pozemku (lokalita I) par. č. 556 před budovou 
č.p. 21 o výměře cca 90 m2. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje záměr prodat část pozemku (lokalita II) par. č. 556 za budovou č.p. 
21 směrem k budově č.p. 29 o výměře  cca 75 m2. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje RO č. 7. 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje s účinností od 1.1.2014 sazbu poplatku za likvidaci a svoz KO ve 
výši 520 Kč/osobu, sazba poplatku je tvořena z částky 96 Kč za kalendářní rok a z částky 424 Kč 
za kalendářní rok. 
 
RNDr. Petr Švenda, v.r. 
Ing. Vít Opletal, v.r. 
                                                                                                 Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby  
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