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Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 25.5.2020 

 

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

zapisovatelku Anitu Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Závěrečný účet městyse Křtiny 2020 

3) Dotační program MMR Podporované byty  

4) Nájemné v době pandemie 

5) Různé 

a) Změna ÚP 

b) Žádost ČAD, a.s. Blansko 

c) Kronika 2019 

d) Žádost o povolení úpravy vjezdu 

e) Žádost o koupi pozemku  

f) Podpora Linky bezpečí 

g) Záměr pronájmu pozemku  

h) Smlouva o spolufinancování sítě sociálních služeb 2020 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje závěrečný účet městysu Křtiny za období 2019 vyjádřením souhlasu s 

celoročním hospodařením bez výhrad.  

Usnesení č. 4: ZM pověřuje starostu zajištěním na studie na výstavbu podporovaných bytů/komunitního 

bydlení. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje snížení nájemného pro nájemce, kteří byli zasaženi pandemií a pověřuje 

starostu podpisem dodatků ke smlouvám.  

Usnesení č. 6: ZM Křtiny projednalo návrh na pořízení změny podaný fyzickou osobou Vít Šebela, 

Hvozdecká 1030/25, 641 00 Brno a souhlasí s pořízením změny Územního plánu Křtiny týkající se 

prověření zařazení pozemku parc. č. 196/3 v  k. ú. Křtiny do ploch bydlení.  Zároveň předběžně souhlasí s 

pořizováním této změny tzv. zkráceným postupem ve smyslu ust. § 55a až 55c stavebního zákona. 

Vzhledem k tom, že se jedná o pořízení první změny ÚP Křtiny od doby vydání ÚP a lze tedy předpokládat 

nutnost zohlednění aktualizace nadřazené územně plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje a aktualizaci zastavěného území, bude městys tuto změnu pořizovat z vlastního 

podnětu. Tímto žádá Pořizovatele o zahájení dalších kroků ve věci pořizování změny ÚP Křtiny. 

Usnesení č. 7: ZM souhlasí s poskytnutím příslibu sociálního zázemí ve Spolkovém domě pro ČAD, a.s. 

Blansko v případě jejich úspěchu ve výběrovém řízení na provozování dopravy v rámci IDS JMK.    

Usnesení č. 8: ZM schvaluje znění kroniky městysu Křtiny 2019. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje záměr pronájmu části  pozemku par. č. 664/1 v k. ú. Křtiny o výměře cca 30 

m2 pro umístění nabíjecí stanice pro elektromobily.   

Usnesení č. 10: ZM schvaluje spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2020 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 o spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2020 s městem 

Blansko  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 

Mgr. Emil Pásek, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

 

Vyvěšeno: 2020-06-01 

Sejmuto:   2020-06-17 


