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Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 12. 04. 2020 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Emila Páska, Radka Boháčka a zapisovatele Anitu Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Výsledek výběrového řízení parkování u koupaliště 

3) Smlouva o zřízení věcného břemene DS NN Michalík 

4) Chatky koupaliště Křtiny 

5) Vstupní systém koupaliště Křtiny – turniket 

6) Zabezpečovací zařízení koupaliště Křtiny 

7) Oplocení koupaliště Křtiny 

8) Záměr pronájmu prostor pro podnikání – bufet koupaliště Křtiny 

9) Různé 

a) Školka Spolkový dům 

b) Vedení kroniky 

c) Výsadba zeleně 

d) Linka bezpečí 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení díla „Parkoviště „U Koupaliště“, jako zhotovitele díla 

schvaluje firmu  MOYSES s.r.o. Blansko s nabídkovou  3.001.153 Kč vč. DPH, dále schvaluje smlouvu o dílo a  

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

Usnesení č. 4: ZM schvaluje smlouvu u zřízení věcného břemene č. PV-014330056400/001 s firmou EG.D a.s. Brno 

na pozemcích par. č. 742, 775, 776 a 1124/2 vše v k.ú. Křtiny za úplatu ve výši 10.700 Kč a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje pořízení 5 ks chatek do kempu na koupališti Křtiny, dále schvaluje smlouvu o dílo 

s firmou Petr Müller, IČ 42242584, Příbram na výrobu a montáž dřevěných chatek do kempu Křtiny v celkové ceně 

605.200 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje pořízení turniketového systému na koupaliště Křtiny, dále schvaluje smlouvu s firmou 

Jan Nižník-Elvis na dodávku a instalaci turniketového systému na koupaliště Křtiny za cenu 365.372 Kč vč. DPH a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 482021. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje pořízení kamerového a zabezpečovacího  systému na koupaliště Křtiny, dále schvaluje 

smlouvu s firmou DAMACOM sdružení, Brno na dodávku a instalaci kamerového a zabezpečovacího systému na 

koupaliště Křtiny za cenu 188.178  Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 102/2021. 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje pořízení oplocení areálu koupaliště Křtiny, dále schvaluje smlouvu s firmou DAVLIM 

s.r.o., Olomučany na dodávku a instalaci oplocení areálu koupaliště Křtiny za cenu 457.610  Kč vč. DPH a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy č. 2/2021. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor k provozování občerstvení na sezónu 2021 

v budově koupaliště Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu.  

Usnesení č. 10: ZM pověřuje vedením kroniky městyse Křtiny pana RNDr. Petra Švendu st. s úplatou pro kronikáře 

ve výši 1176 Kč měsíčně. Dále schvaluje vedení kroniky v elektronické podobě.  

 

Mgr. Emil Pásek, v.r. 

Radek Boháček, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2021-04-21 

Sejmuto:   2021-05-10 


