
 - 1 - 

Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 03.09.2012 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu  Ing. Přemysla Horka, Annu Kalincovou, 
zapisovatelku Anitu Ruby.  
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání: 
1/ Kontrola usnesení 
2/ Smlouva o zřízení věcného břemene na par. č. 890/15 
3/ Smlouva o zřízení věcného břemene na par. č. 7/1 
4/ Dotace na dětské hřiště u ZŠ a MŠ Křtiny 
5/ Příspěvek na financování systému IDS JMK 2013 
6/ Investiční studie Úpravy zpevněných ploch pro NKP 
7/ RO č. 6 
8/ Různé 

a) Zpráva o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Křtiny, RO č. 2  ŽŠ a MŠ 
b) Kriteria pro přijímání dětí do ZŠ a MŠ Křtiny 
c) Čerpání úvěru „Bukovský kopec“ 
d) Prodej pozemku č. 336 
e) Souhlas s umístěním klece na PB lahve 
f) Nájemní smlouva pozemek č. 1118 
g) Změna územního plánu 

Chodník Kolonka  
 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje zřízení věcného břemene (na rozšíření DS el. energie k par. č. 
890/11 a 890/10) na pozemku par. č. 890/15 v KÚ Křtiny  a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o zřízení věcného břemene s firmou E.ON. 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje zřízení věcného břemene (na rozšíření DS el. energie k par. č. 32/2) 
na pozemku par. č. 7/1 v KÚ Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného 
břemene s firmou E.ON. 
Usnesení č.  5: ZM schvaluje přijetí dotace na Rekonstrukci dětského hřiště u MŠ a ZŠ Křtiny a 
nastavení rozpočtového limitu, které bude v rámci RO č. 6. 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje příspěvek na IDS JMK pro rok 2013 ve výši 39.100 Kč. 
Usnesení č.7: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje snížení výše úvěru na  3.664.534 Kč, vyslovuje souhlas se 
závěrečným vyúčtováním Investiční akce „Bukovský kopec“ a zmocňuje starostu k podání 
příkazu  k čerpání úvěru ve výši 3.664.534 Kč. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje záměr prodat pozemek č. 336 v k.ú. Křtiny o výměře 37 m2 a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 10: ZM nesouhlasí s návrhem nájemní smlouvy k pozemku par. č. 1118 v k.ú. Křtiny 
a pověřuje starostu, aby vstoupil do jednání s vedením ŠLP Křtiny. 
Usnesení č. 11: ZM pověřuje starostu a místostarostu k jednání s majiteli dotčených pozemků a 
pověřuje starostu podpisem smluv o smlouvách budoucích o výkupu pozemků dotčených 
výstavbou plánované cesty pro pěší na Kolonku.  
 
Ověřovatelé:  
Ing. Přemysl Horek 
Anna Kalincová 
                                                                                                 Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby 
 
Vyvěšeno: 2012-09-13 
Sejmuto:   
 


