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Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 21. 12. 2015 

 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Emila Páska, Ing. Jana Waidhofera 
zapisovatelku Anitu Ruby. 
  
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Rozpočet městysu 2016 
3) Rozpočtové opatření č. 8 
4) Odměny zastupitelů od 1.1.2016 
5) Koupaliště 
6) Nový územní plán  
7) Žádosti o dotace 
8) Prodej domu č. p. 81 
9) Různé  

a) Průkaz energetické náročnosti 
b) Cesta za hřbitovem 
c) Vítání občánků 
d) Farnost Křtiny 

  
Usnesení č. 3: ZM schvaluje rozpočet městyse Křtiny na rok 2015 v příjmové části na položky a 
ve výdajové části na paragrafy a to v této výši: 
Příjmy: 11.345.800 Kč 
Výdaje:  10.861.100 Kč (z toho splátka úvěru 666.700 Kč) 
Usnesení č. 4: ZM pověřuje starostu sestavením rozpočtového opatření č. 8 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městysu Křtiny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva s funkcí předsedy 
výboru městysu ve výši 1.130 Kč měsíčně. Odměna ve stanovené výši bude poskytována od 
1.1.2016, tj. od nabytí účinnosti nařízení vlády v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městysu Křtiny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 20.524 Kč měsíčně. Odměna ve stanovené výši bude 
poskytována od 1.1.2016, tj. od nabytí účinnosti nařízení vlády. 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje pronájem koupaliště stávajícímu nájemci na dobu 2 let (sezony 
2016, 2017) a pověřuje místostarostu vypracováním smlouvy a starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje zadání Územního plánu Křtiny. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje na doporučení výběrové komise jako zhotovitele Územního plánu 
Křtiny Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje smlouvu o dílo s Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r. o. na 
zhotovení Územního plánu Křtiny v částce 459.800 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj o poskytnutí dotace 
na projekt Územní plán (Křtiny). 
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Usnesení č. 12: ZM schvaluje podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj o poskytnutí dotace  
na projekt Hřiště na malou kopanou Křtiny. 
Usnesení č. 13: ZM schvaluje podání žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o  
poskytnutí dotace na projekt Modernizace víceúčelové hřiště Křtiny. 
Usnesení č. 14: ZM schvaluje podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj o poskytnutí dotace  
na projekt Rekonstrukce místní komunikace na hřbitov Křtiny. 
Usnesení č. 15: ZM pověřuje místostarostu vypracováním návrhu kupní smlouvy na prodej  
domu č.p. 81 firmě Quba s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Emil Pásek, v.r. 
Ing. Jan Waidhofer, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 
Vyvěšeno: 2015-12-30 
Sejmuto:   2016-1-14 


