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Výpis usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 25.11.2013 

 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu František Meluzín, Radek Brzobohatý, 
zapisovatelku Anitu Ruby.  
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání 
Program: 

1) Kontrola usnesení 
2) Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2014 
3) Smlouva na pronájem koupaliště 
4) Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku na Svazek vodovodů a kanalizací 

z městyse Křtiny 
5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 21749/13/OKH  
6) Smlouva o pronájmu telekomunikační sítě kabelové televize 
7) Darovací smlouva E.ON  
8) Benefiční koncert 29.11.2013 
9) Rozpočtové opatření č. 8 
10) Návrh rozpočtu městyse Křtiny na rok 2014 
11) Odprodej části pozemku parc.č. 556 
12) Odprodej části pozemku par. č. 993/2 a 994/1 
13) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

a) Dodatek č. 1 k vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

b) Obecně závazná vyhláška městyse Křtiny č. 3/2013 o místním poplatku za užívání 
      veřejného prostranství.    

14)  Smlouva o zřízení věcného břemene – parcela 955 – kabelové vedení NN –  „Křtiny 
obnova TS LOM“ 

15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB EON – parcela 75 – rozšíření DS 
16) Prodej budovy č.p. 81 
17) Různé 

a) nevyčerpaný nárok na ŘD  
 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje znění smlouvy o pronájmu koupaliště dle schválených podmínek a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje bezúplatný převod movitého majetku tvořící zařízení vodovodů a 
kanalizací dle předložené smlouvy o  bezúplatném převodu  a  pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje smlouvu s JMK 21749/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje nájemní smlouvu telekomunikační sítě kabelové televize a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje převzetí věcného daru od firmy E.ON vánoční osvětlení v celkové 
hodnotě 31.352 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje uspořádán benefičního koncertu skupiny Spirituál kvintet ve 
prospěch Oblastní charity v Blansku. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje poskytnutí finančního  daru  pro Oblastní charitu v Blansku na 
projekt ochrany ohrožených dětí.. Finanční dar bude poskytnut ve výši výběru ze vstupného na 
akci Spirituál kvintet benefiční koncert sníženého o režijní náklady, zároveň pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje RO č. 8 
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Usnesení č. 11: ZM schvaluje prodej části  pozemku par. č. 556 o výměře cca 165 m2 za cenu 
200 Kč/m2 s právem věcného břemene chůze a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje záměr  prodeje části  pozemku par. č. 993/2  a  par. č. 994/1 o 
výměře cca 50 m2. 
Usnesení č. 13: ZM schvaluje s účinností od 1.1.2014 Dodatek č. 1 k vyhlášce č. 1/2012 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, který upravuje sazbu ročního poplatku. 
Usnesení č. 14: ZM schvaluje s účinností od 1.1.2014 obecní vyhlášku č. 3/2013 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Usnesení č. 15: ZM schvaluje zřízení věcného břemene za úplatu 1000 Kč na par. č. 955 – 
rozšíření DS Lom a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 16: ZM schvaluje proplacení 9 dnů nevyčerpané dovolené roku 2012 uvolněného 
starosty Františka Novotného. 

    

 
 
František Meluzín, v.r. 
Radek Brzobohatý, v.r. 
                                                                                                 Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby  
 
Vyvěšeno: 2013-12-05 
Sejmuto:   2013-12-21 


