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Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 27.1.2020 

 

 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Waidhofera, Radka Boháčka  zapisovatelku Anitu 

Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Dohody mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště 

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

4) Dotace MMR na rekonstrukci sociálních zařízení koupaliště Křtiny 

5) Individuální dotace JMK na DA JSDH Křtiny 

6) Různé 

a) Požadavek na zřízení věcného břemene 

b) Nabídka na veřejné osvětlení – cesta za hřbitovem 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje znění Dohody mezi městysem Křtiny a obcí Habrůvka o zajištění provozování 

veřejného pohřebiště s příspěvkem ve výši 23700 Kč za rok pro městys Křtiny. Zastupitelé pověřují starostu 

podpisem dohody. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje znění Dohody mezi městysem Křtiny a obcí Bukovina o zajištění provozování 

veřejného pohřebiště s příspěvkem ve výši 21000 Kč za rok pro městys Křtiny. Zastupitelé pověřují starostu 

podpisem dohody. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje znění Dohody mezi městysem Křtiny a obcí Březina o zajištění provozování 

veřejného pohřebiště s příspěvkem ve výši 48300 Kč za rok pro městys Křtiny. Zastupitelé pověřují starostu 

podpisem dohody. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030054656/004 mezi městysem Křtiny 

a E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene na Křtiny DS NN Michalík na pozemcích 742, 776, 775, 

1124/2 vše k.ú. Křtiny za úplatu v celkové výši 10.700 Kč a pověřuje starostu podpisem  smlouvy o smlouvě 

budoucí.  

Usnesení č. 7: ZM schvaluje realizaci akce a podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sociálních 

zařízení koupaliště Křtiny“ z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Národní program podpory 

cestovního ruchu v regionech pro rok 2020“, podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu (117D721) a pověřuje starostu jejím podáním.  

Usnesení č. 8: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TIMORIS s.r.o na podání žádosti o dotaci na 

akci „Rekonstrukce sociálních zařízení koupaliště Křtiny“ z dotačního programu Ministerstva pro místní 

rozvoj „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2020“, podprogram „Rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D721) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Usnesení č. 9: ZM schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k výběrovému 

řízení na Zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 

pro provádění stavby akce „Rekonstrukce koupaliště Křtiny“.  

Usnesení č. 10: ZM schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení na Zhotovení projektové 

dokumentace akce „Rekonstrukce koupaliště Křtiny Ing. Jana Waidhofera, Mgr. Emila Páska a Františka 

Novotného a konání výběrového řízení dne 24.2.2020 v 15.00 hodin. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje podání žádosti o individuální dotaci na JMK na pořízení nového DA JSDH 

Křtiny a pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci.  

 

Ing. Jan Waidhofer, v.r. 

Radek Boháček, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
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