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Výpis usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 13.8.2014 

 
Usnesení č. 1 ZM určuje ověřovateli zápisu Františka Meluzína, Radka Brzobohatého, 
zapisovatelku Anitu Ruby. 
 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Směna pozemků 
3) Opravy chodníků a pochozích ploch v centru městyse Křtiny 

a) výsledky výběrového řízení 
b) smlouva o dílo 

4) Zateplení Úřadu městyse Křtiny 
a) výsledky výběrového řízení 
b) smlouva o dílo 

5) Různé 
a) Rozpočtové opatření č. 6 
b) Služby sociální prevence 
 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje směnu pozemků  ŠLP část par. č. 887/1 o výměře 717 m2 a par. č. 
323 o výměře 255 m2 výměnou za pozemky městyse část par. č. 38/1 o výměře 1338 m2 a par. č. 
892 o výměře 986 m2.   Toto usnesení ruší a nahrazuje předchozí usnesení přijatá ZM Křtiny: 
usn. č. 4 ze dne 4.11.2013 (33. zasedání ZM), usn. č. 4 ze dne 16.12.2013 (35. zasedání ZM.) a 
usn. č. 5 ze dne 28.4.2014 (39. zasedání ZM)  
   
Usnesení č. 4: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení  na dodavatele akce „Rekonstrukce 
chodníků v městysi Křtiny“,  a na základě doporučení výběrové komise schvaluje jako 
dodavatele díla firmu Moyses s.r.o.  
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Moyses s.r.o. v ceně 1.084.160 Kč 
(vč. DPH) na zhotovení  akce „Rekonstrukce chodníků v městysi Křtiny“ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy . 
 
Usnesení č. 6:  ZM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Zateplení budovy  
obecního úřadu  Křtiny“,  a na základě doporučení výběrové komise schvaluje jako dodavatele 
díla firmu SULKOM s.r.o., se sídlem v Boskovicích. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou SULKOM s.r.o . v ceně 2.523.162 
Kč (vč. DPH) na zhotovení  akce „Zateplení budovy obecního úřadu Křtiny“ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy . 
 
Usnesení č. 8:. ZM schvaluje RO č. 6. 
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