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Výpis usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 28.4.2014 

 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Emil Pásek, Radek Brzobohatý, zapisovatelku 
Anita Ruby. 
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
3) Odkoupení pozemku par. č. 404/2 o výměře 11 m2 
4) Smlouva o účasti městyse Křtiny a obce Habrůvka na financování díla „Křtiny-vrtaná 

studna HV 105J-napojení na stávající vodovodní systém“  
5) Směna pozemků mezi ŠLP a městysem Křtiny 
6) Smlouva o dílo s firmou Renards – Žádost o dotaci a projekt na „Úpravy zpevněných 

a nezpevněných ploch a vybudování záchytného parkoviště pro národní kulturní 
památku chrám Jména Panny Marie ve Křtinách 

7) Dohoda o narovnání s firmou Renards - ve věci porušení smlouvy o dílo D 001138  
8) Akce zateplení budovy č.p. 26 
9) Rozpočtové opatření č 3 
10) Různé 

a) Smlouva o dotaci z rozpočtu JMK – Sluneční stezka 
b) Publikace a výstava italští uprchlíci na našem území v období 1. SV 

 
 

Usnesení č. 3: ZM Křtiny schvaluje smlouvu č. OS2014200012780 se společností EKO-KOM a 
pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 4: ZM Křtiny schvaluje   financování díla „Křtiny – vrtaná studna HV 105J-napojení 
na stávající vodovodní systém ve výši max. 640 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje záměr směnit pozemky ve vlastnictví Městyse Křtiny parc. č. 38/1 
o výměře cca 1338m2 a pozemek ve vlastnictví Městyse Křtiny parc.č. 892 o výměře 986m2 za 
část pozemku ve vlastnictví Mendelu – ŠLP Křtiny parc.č. 887/1 o výměře 717m2, a za pozemky 
ve vlastnictví Mendelu – ŠLP Křtiny parc.č. 323 o výměře 255m2, parc.č. 304/4 o výměře 9m2 a 
parc.č. 318 o výměře 1421m2, v KÚ Křtiny.A pověřuje starostu podpisem smlouvy o směně. 
 
Usnesení č. 6 ZM schvaluje jako dodavatele RDS a DVZ dokumentace k zateplení budovy č. p. 
26 firmu MIXMAX Energetika spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo ve výši 
78650 Kč. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje jako zpracovatele výběrového řízení k výběru dodavatele 
stavby zateplení budovy č. p. 26 firmu WebSport & Consulting service s.r.o., zastoupenou Mgr. 
Martinem Budišem a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo ve výši max 20.000 Kč. 
 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje financování vlastního  podílu na projektu Zateplení obecního úřadu, 
Křtiny ve výši 668 tis. Kč z vlastní zdrojů. 
 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje RO č. 3. 
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Usnesení č. 10: ZM schvaluje smlouvu z rozpočtu JMK č. 023877/14/OŽP a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje příspěvek ve výši 3000 Kč na vydání publikace a výstavu a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Nepřijato: 
Usnesení ve znění: ZM Křtiny schvaluje záměr prodeje  pozemku par č. 404/2 o výměře cca 11 
m2. nebylo přijato. 
Výsledek hlasování:  pro: 0 členů, proti: 9 členů, zdržel se: 0 členů  
 
 
 
 
 
Mgr. Emil Pásek v.r. 
Radek Brzobohatý, v.r.                                                             Starosta: František Novotný, v.r. 
 
 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 
Vyvěšeno: 2014-05-08 
Sejmuto:   2014-05-25 


