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Výpis usnesení z 43. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 29.9.2014 

 
Usnesení č. 1 ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Emila Páska, Ing. Přemysla Horka , 
zapisovatelku Anitu Ruby. 
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 
1) Kontrola usnesení 
2) Darovací smlouvy  

- Římskokatolická farnost Křtiny - na publikaci Poutní a farní chrám ve Křtinách 
 -  Darovací smlouva Občanskému  sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny – vybavení MŠ 

- Darovací smlouva od obce  Březina 
- Darovací smlouva Komornímu sbor Kantila, Křtiny 

3) Příspěvek na financování IDS JMK v roce 2015 
4) Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence 
5) Veřejnoprávní smlouva (přestupková agenda) 
6) Rozpočtové opatření č. 7 
7) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

- cukrárna 
- květinářství 

8) Ostatní 
a) Žádost nájemce koupaliště 
b) Zpráva z jednání FV 
c) Darovací smlouva JMK 
d) Smlouva o poskytnutí podpory na akci OPŽP „Zateplení obecního úřadu, Křtiny“ 

 
Usnesení č. 3 ZM schvaluje finanční dar pro Římskokatolickou farnost Křtiny  ve výši 50 000 
Kč na vydání publikace Poutní a farní chrám ve Křtinách a pověřuje starostu podpisem smlouvy.. 
   
Usnesení č. 4: ZM schvaluje finanční dar pro  Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny   ve výši 
16 600 Kč na zakoupení vybavení pro MŠ Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 5 ZM schvaluje přijetí finančního daru od obce Březina   ve výši 50.000 Kč a  
pověřuje starostu podpisem  darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 6:  ZM schvaluje mimořádný finanční dar pro komorní sbor Kantila, Křtiny  ve výši 
20 000 Kč na pokrytí nákladů v souvislosti s návštěvou Chmelnického akademického smíšeného 
sboru a pověřuje starostu podpisem smlouvy.. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje příspěvek na financování IDS JMK ve výši 40.500 Kč, tj. 50 Kč na 
obyvatele. Částka příspěvku bude součástí rozpočtu městyse na rok 2015. 
 
Usnesení č. 8:. ZM schvaluje příspěvek na financování sítě služeb sociální prevence pro město 
Blansko ve výši 16.000Kč. ZM dále pověřuje starostu podpisem smlouvy o příspěvku na 
financování sítě služeb sociální prevence. Částka příspěvku bude součástí rozpočtu městyse na 
rok 2015. 
 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 201/000418/OKT/OS o výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městysem Křtiny a městem Blansko 
na období od 1.1.2015 do 31.12.2018 s ročním příspěvkem pro město  Blansko ve výši 8.000Kč. 
ZM dále pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 201/000418/OKT/OS. 
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Usnesení č. 10: ZM schvaluje RO č. 7. 
 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje záměr pronajmout část  pozemku par. č. 254 o výměře 40 m2 , 
dále schvaluje předložený návrh smlouvy o pronájmu za 4000 Kč ročně a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy se zájemcem.  
 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje záměr pronajmout část  pozemku par. č. 254 o výměře 40 m2 , 
dále schvaluje předložený návrh smlouvy o pronájmu za 4000 Kč ročně a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy se zájemcem.  
 
Usnesení č. 13: ZM schvaluje rozdělení  úhrady za pronájem koupaliště na dvě splátky 15.000 
Kč v termínu 9/2014 a 15.000 Kč v termínu 9/2015.   
  
 
Usnesení č. 14: ZM schvaluje přijetí finančního daru od Jihomoravského Kraje  ve výši 85.000 
Kč a  pověřuje starostu podpisem předložené darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 15: ZM schvaluje přijetí podpory  a znění  předložené smlouvy č. 14165083 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí na akci „Zateplení obecního úřadu, Křtiny“ a pověřuje starostu podpisem 
předloženého návrhu smlouvy. 
 
 
Ing. Přemysl Horek, CSc. v.r. 
Mgr. Emil Pásek, v.r.                                                             Starosta: František Novotný, v.r. 
 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 
Vyvěšeno: 2014-10-09 
Sejmuto:   2014-10-25 


