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Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 03.08.2020 
 

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

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Výsledky výběrového řízení– Oprava vodoteče a zpevněných ploch Křtiny -Pustá strana 

3) Výsledky výběrového řízení – Rekonstrukce soc. zařízení koupaliště Křtiny 

4) Dotace MMR rekonstrukce soc. zařízení koupaliště Křtiny 

5) Rozpočtové opatření č. 4 

6) Smlouva na zřízení věcného břemene kabel NN Jagob 

7) Akumulační nádrž dešťových vod 

8) Přepravní plošina pro invalidní vozík 

9) Finanční dar farnosti Křtiny na související výdaje s rekonstrukcí varhan  

10) Žádost na směnu pozemku par. č. 356/54 

11) Různé 

a) Rekonstrukce koupaliště 

b) Ordinace praktického lékaře 

c) Budování přístupových cest 

d) Projekt Mansito 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení díla „Oprava vodoteče a zpevněných ploch Křtiny 

- Pustá strana“, jako zhotovitele díla schvaluje firmu ExpolineRealitní, s.r.o. s nabídkovou cenou 

1.160.797,00  Kč bez DPH, dále schvaluje smlouvu o dílo a  pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

Usnesení č. 4: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení díla „Rekonstrukce sociálních zařízení koupaliště 

Křtiny“,  jako zhotovitele díla schvaluje firmu ExpolineRealitní,  s.r.o.  s nabídkovou cenou 1.174.210,79 

Kč bez DPH, dále schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Usnesení č. 5: „ZM Křtiny schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 

na spolufinancování akce Rekonstrukce sociálních zařízení koupaliště Křtiny z programu 11772 Národní 

program podpory cestovního ruchu v regionech dle IČ 117D721000063 až do výše 912150 Kč a dále 

schvaluje spolufinancování projektu z vlastních zdrojů až do výše 912150 Kč a pověřuje starostu podpisem 

dokumentu Rozhodnutí o přijetí dotace.“ 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje RO č. 4. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030055061/004 mezi městysem Křtiny 

a E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene na Křtiny , kabel NN, Jagob  na pozemku 837 v  k.ú. 

Křtiny za úplatu v celkové výši 1.300 Kč a pověřuje starostu podpisem  smlouvy o smlouvě budoucí.  

Usnesení č. 8: ZM schvaluje pořízení akumulační nádrže na dešťovou vodu v lokalitě  u ZŠ Křtiny a na 

koupališti v případě finanční podpory z dotačního titulu dešťovka a pověřuje starostu podáním žádosti o 

dotaci. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje  uzavření smlouvy s firmou ENVIPARTNER s.r.o. na pořízení projektové 

dokumentace a administraci žádosti o dotaci na pořízení  akumulační nádrže na dešťovou vodu z dotačního 

titulu dešťovka a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje pořízení dopravní plošiny pro invalidní vozík do budovy Úřadu městyse 

Křtiny od firmy VECOM zdvihací zařízení s.r.o. Praha v ceně 461.010,00 Kč a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Křtiny ve výši 100.000 

Kč na výdaje související s rekonstrukcí varhan  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Pavel Vandas, v.r. 

Radek Boháček, v.r. 
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