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Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 26. 10. 2015 

 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Annu Kalincovou, Ing. Víta Opletala a 
zapisovatelku Anitu Ruby. 
  
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
 
Program: 
 

1) Kontrolní usnesení 
2) Rozpočtový výhled 
3) Rozpočtové opatření 
4) Inventarizace 2015 
5) Geoportál 
6) IDS JMK 
7) Koupaliště 
8) Kolumbarium 
9) Územní plán 
10) Prodej domu č. p. 81 
11) Příprava rozpočtu na rok 2016 
12) Vítání občánků 
13) Různé 

a)Darovací smlouvy SONS a Středisko rané péče 
b)Stížnost na situaci u domu č.p. 242 

 
  
Usnesení č. 3: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 
Usnesení č. 4 ZM schvaluje inventarizační komise a termíny provádění inventur dle 
předloženého návrhu. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje příspěvek pro KORDIS, a.s. na provoz IDS JMK v roce 2016 –  
noční  spoj.      
Usnesení č. 6 ZM schvaluje záměr pronajmout koupaliště ve Křtinách na pozemcích par. č.471 o 
výměře 2078 m2, par. č. 472 o výměře 276 m2, parc. č. 473/1 o výměře 14536 m2 a parc. č. 
473/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Křtiny.  
Usnesení č. 7: ZM schvaluje vybudování kolumbária ve spodní části nové části hřbitova a 
dokončení chodníků v nové části hřbitova ve Křtinách v roce 2016.  
Usnesení č. 8: ZM ověřuje, že změny K5.01, K5.03 – K5.07 územního plánu obce Křtiny nejsou 
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, souhlasí s předloženým návrhem 
změn K5.01, K5.03 – K5.07 a výsledky jeho projednání a vydává změny K5.01, K5.03 – K5.07 
formou opatření obecné povahy.  
Usnesení č. 9: ZM souhlasí se zadáním změny ÚP obce Křtiny K6. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje pořízení Územního plánu Křtiny. 
Usnesení č. 11: ZM na základě usnesení § 6 odst. 6 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
v platném znění schvaluje žádost městysu Křtiny o zajištění pořizování územně plánovacích 
dokumentací vč. jejich změn Městským úřadem Blansko jako úřadem územního plánování. 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje pana  Mgr. Emila Páska  jako tzv. určeného zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem ÚPD městysu Křtiny a jejich změn.  
Usnesení č. 13: ZM  schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč Středisku rané péče Brno a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 14: ZM  schvaluje dar ve výši 2000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a 
slabozrakých, pobočka Blansko a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 15: ZM  schvaluje realizaci opatření tak, aby byl odstraněn havarijní stav, které 
způsobuje srážková voda v oblasti Bukovského kopce.   
 
 
 
 
Anna Kalincová, v.r. 
Ing. Vít Oplečtal, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 
Vyvěšeno: 2015-11-05 
Sejmuto:   2015-11-20 


