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Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 29. 4. 2019 

 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu PhDr. Marcelu Kuchyňkovou, Mgr. Emila Páska,  

zapisovatelku Anitu Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Spolufinancování sociálních služeb pro rok 2019 

3) Výběr dodavatele akce „Oválná přírodní učebna u ZŠ a MŠ Křtiny“ 

4) Závěrečný účet městysu Křtiny 2018 

5) Rozpočtové opatření č. 3 

6) Řád veřejného pohřebiště 

7) Stížnost na parkování u hasičky 

8) Tenisové hřiště v Hoře 

9) Výzva „Zkvalitnění parkování pro návštěvníky poutního místa“ 

10) Výběrové řízení „Zkvalitnění parkování pro návštěvníky poutního místa“ 

11) Žádost o finanční podporu 

12) Různé 

a) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. 

b) Informace Nemocnice Blansko 

c) Petice Kolonka – vodovod 

d) Oprava potrubí - koupaliště 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2019 v oblasti služeb sociální 

prevence a sociálního poradenství ve výši  25.000 Kč a služeb sociální péče ve výši 11.500 Kč, dále 

schvaluje předložený  návrh smlouvy na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

Usnesení č. 4: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení díla „Oválná přírodní učebna“, jako zhotovitele 

díla schvaluje firmu Ing. Martin Chytrý s nabídkovou cenou 785.290 Kč, dále schvaluje smlouvu o dílo a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Usnesení č. 5: ZM schvaluje závěrečný účet městysu Křtiny za období 2018 vyjádřením souhlasu s 

celoročním hospodařením bez výhrad.  

Usnesení č. 6: ZM schvaluje RO č. 3. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje Řád veřejného pohřebiště Křtiny s účinností od 1. května 2019, zároveň ruší 

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 – Řád veřejného pohřebiště.  

Usnesení č. 8: ZM Křtiny schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace 

k výběrovému řízení projektu „Zkvalitnění parkování  pro návštěvníky poutního místa“.  

Usnesení č. 9: ZM Křtiny schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení projektu „Zkvalitnění 

parkování pro návštěvníky poutního místa“ Ing.  Jana Waidhofera, Mgr. Emila Páska a Františka Novotného 

a konání výběrového řízení dne 27.5.2019 v 15.00 hodin.   

Usnesení č. 10: ZM schvaluje finanční podporu formou daru Romanu Ševčíkovi ve výši 9000  Kč a 

pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje provedení opravy potrubí u bazénu na koupališti ve Křtinách v předpokládané 

hodnotě 300.000 Kč, pověřuje starostu výběrem dodavatele v souladu se směrnicí městysu, dále pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 

Mgr. Emil Pásek, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

 

Vyvěšeno: 2019-05-09 

Sejmuto:   2019-05-27 


