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Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 26.03.2012 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu  RNDr. Petra Švendu, Františka Meluzína, 
zapisovatelku Anitu Ruby.  
.  

Usnesení č. 2: 
ZM schvaluje doplněný program zasedání: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Stížnost – zápach na Kolonce 
3) Žádost o finanční příspěvek (ŠLP) 
4) Licenční smlouva OSA 
5) Prodej pozemku par. č. 780 
6) Pronájem pozemku par. č. 293/1 
7) RO č. 2 
8) Inventarizace majetku – závěrečná zpráva 
9) Hospodaření ZŠ a MŠ 
a) Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ  Křtiny rok 2011 
b) Příspěvek zřizovatele na provoz  ZŠ a MŠ Křtiny pro rok 2012 
c) Rozšíření MŠ 
10) Různé 
a) Poplatek za hlášení místním rozhlasem 
b) Poplatky poutě 
c) Zapůjčení pódia Březina 
d) Změna jednacího řádu SV 
e) Vyúčtování dotací poskytnutých městysem 
f) Prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu č.p. 81 
g) Přihláška do soutěže „Vesnice roku“ 
h) Stížnost na neoprávněné pálení 
i) Zateplení budovy ÚM Křtiny, výměna oken 

 
Usnesení č. 3 : ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ŠLP Křtiny ve výši 15000 Kč. 
 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje licenční smlouvu č. VP_2012_31816 s Ochranným svazem 
autorským a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 5 : ZM schvaluje záměr prodat pozemek par. č. 780 v k.ú. Křtiny o výměře 395 m2  
nejvyšší nabídce.  Nejnižší nabízenou cenu stanovuje na 500 Kč/m2, tj. 197.500 Kč za pozemek, 
pro podání nabídek stanovuje termín do 15. dubna vč., zároveň pověřuje starostu podpisem 
případné kupní smlouvy.  
 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje záměr pronajmout část pozemku par. č. 293/1 o výměře 56 m2 za 
cenu 10 Kč/metr2 a rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
  
Usnesení č. 7: ZM schvaluje RO č. 2. 
 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje kontrolní komisi pro výkon veřejnosprávní kontroly ve zřízené PO 
ZŠ a MŠ Křtiny ve složení Ing. Jiří Pinďák a Ing. Vít Opletal.  
 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje výši poplatku 30 Kč za komerční hlášení místního rozhlasu.  
 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje změnu jednacího řádu SV. 
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Usnesení č. 11: ZM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy byt č. p. 81  do 31.12.2012 a 
pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje přípravu podání přihlášky do soutěže Vesnice roku. 
 
Usnesení č. 13: ZM pověřuje p. místostarostu vypracováním odpovědi na stížnost a postoupení 
stížnosti přestupkové komisi v Blansku k dalšímu řešení. 
 
 
 
Ověřovatelé:  
RNDr. Petr Švenda 
František Meluzín 
                                                                                                 Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby 
 
 
 
Vyvěšeno: 2012-04-04 
 
Sejmuto: 
 
 


