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Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 1. 7. 2019 

 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Pavla Vandase a Radka Boháčka,  zapisovatelku Anitu Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Kronika 2018 

3) Žádost o příspěvek na projekt – Stezka šneka Krasíka ve Křtinách 

4) Žádost TJ Sokol o dotaci na nové dresy 

5) Dotační tituly 2019 

a) MMR – Komunikace ke hřbitovu 

b) JMK – Komunikace ke hřbitovu 

6) Výběrové řízení „Komunikace ke hřbitovu“ 

7) Rozpočtové opatření č. 5 

8) Nájemní smlouva s farností Křtiny 

9) Žádost o vyjmutí pozemku z etapizace výstavby 

10) Nákup radarů 

11) Různé 

a) Opravy místních komunikací 

b) Výzva SMO – podpora rodiny zavražděného místostarosty Dražůvek 

c) Stanovy DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje znění kroniky městysu Křtiny 2018. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje finanční podporu  projektu Stezka šneka Krasíka ve Křtinách ve výši 6.000 Kč 

a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje neinvestiční finanční příspěvek TJ Sokol Křtiny na pořízení dresů ve výši 

10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje přijetí investiční dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 

2.014.516 Kč na projekt Místní komunikace „Ke hřbitovu“  Křtiny a pověřuje starostu podpisem dokumentů 

k přidělení dotace. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje přijetí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300.000 Kč 

na projekt „Místní komunikace „Ke hřbitovu“  Křtiny“, dále schvaluje smlouvu č. JMK060485/19/ORR o 

poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje  znění výzvy k podání nabídky investiční akce „Komunikace ke hřbitovu“.  

Usnesení č.  9: ZM schvaluje  výběrovou komisi  investiční akce „Komunikace ke hřbitovu“ ve složení 

František Novotný, Mgr. Emil Pásek a Ing. Jana Waidhofera a termín konání výběrového řízení a otevírání 

obálek 22.7.2019 v 15.00 hodin.  

Usnesení č. 10: ZM schvaluje RO č. 5 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje Nájemní smlouvu s Římskokatolickou farností Křtiny o pronájmu prostor pod 

ambity, dále pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 12: ZM schvaluje nákup nových 2 radarů v celkové ceně cca 260.000 Kč a pověřuje starostu 

výběrem dodavatele a podpisem případné smlouvy.  

Usnesení č. 13: ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 5.000 Kč na transparentní účet č. 115-

9528350237/0100 jako podporu rodině tragicky zesnulého místostarosty Dražůvek, který byl zavražděn při 

výkonu své funkce.   

Usnesení č. 14: ZM schvaluje stanovy Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras.  

   

Pavel Vandas, v.r. 

Radek Boháček, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
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