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Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 24.08.2020 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Švendu, Mgr. Marka Radu a zapisovatelku Anitu 

Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Rekonstrukce koupaliště – zadávací dokumentace 

3) Smlouva o dílo – vyhotovení PD sportoviště v areálu koupaliště 

4) Příspěvek na dopravní obslužnost 2021 

5) Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON NN Za školou 

6) Různé 

a) Žádost o odkoupení části pozemku par. č. 257/1 

b) Finanční dar farnosti na obnovu varhan 

c) Údržba cesty ke hřbitovu 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k výběrovému 

řízení na akci Koupaliště Křtiny - stavební úpravy. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení na akci  Koupaliště Křtiny - stavební 

úpravy  Františka Novotného,  Ing. Jana Waidhofera, Mgr. Petr Zapletal, Radek Boháček, RNDr. Petr 

Švenda  a konání výběrového řízení dne 14.9.2020 v 15.00 hodin.   

Usnesení č. 5: ZM schvaluje pořízení projektové dokumentace na akci Zbudování sportoviště v areálu 

koupaliště Křtiny v hodnotě 81.500 Kč a pověřuje  starostu podpisem smlouvy o dílo č. 0623/2020. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje výši příspěvku na financování IDS JMK na rok 2021 ve výši 41.600 Kč, tj. 50 

Kč za občana v počtu 832. Příspěvek bude zapojen do rozpočtu na rok 2021. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje znění Smlouvy č. PV-014330049005/001 mezi městysem Křtiny a E.ON 

Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene na Křtiny , obnova NN, za školou  na pozemku 304/1 v  k.ú. 

Křtiny za úplatu v celkové výši 8.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Usnesení č. 8: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku par. č. 257/1 v k.ú. Křtiny o výměře 33,5 m2  ve 

vlastnictví městyse Křtiny  v minimálním podání 200 Kč/m2 za účelem zřízení přístupové cesty 

k rodinnému domu a pověřuje starostu podpisem případné kupní smlouvy. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Křtiny ve výši 22.000 Kč 

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

 

RNDr. Petr Švenda, v.r. 

Mgr. Marek Rada, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2020-09-03 

Sejmuto:   2020-09-21 


