Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 26.1.2015
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Víta Opletala, Pavla Vandase zapisovatelku
Anitu Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Kontrola usnesení
Víceúčelové hřiště
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330029428/001
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330029348/001
Zřízení přestupkové komise
Zajištění bezpečnosti silničního provozu
Publikace Dávno zapomenutý příběh z konce války
Rozšíření víkendových spojů linky 201
Budova č.p. 81
Zadání změn ÚP
Různé
a) Veřejný internet
b) Stravenky pro uvolněného zastupitele
c) Náhradní oddávající
d) Žádost o sponzorský dar

Usnesení č. 3 ZM schvaluje podání žádosti pro období 2015 o dotaci 5.000.000 Kč ze strany
MŠMT na projekt „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového hřiště“ v rozsahu dle předložené
projektové dokumentace, celkové náklady na akci 7.235.000 Kč vč. DPH. ZM plně podporuje
provedení akce, kterou považuje za jednu z hlavních priorit městyse Křtiny a pověřuje starostu
podáním žádosti.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy č. PV014330029428/001 na pozemku par. č. 75 na rozšíření DS pro stavbu „Křtiny – rozšíření DS,
Bušová“ za úplatu 500 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy č. PV014330029348/001 na pozemku par. č. 244, 245/2, 247, 246, 216, 248 na úpravu DS, akce
„Křtiny – úprava DS, parkoviště za OÚ“ za úplatu ve výši 2 280 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6: ZM pověřuje starostu a místostarostu jednáním s příslušnými orgány ve věci
možného řešení dopravní situace v městysu směr Křtiny - Adamov .
Usnesení č. 7: ZM souhlasí s rozšířením víkendových spojů na lince 201 a s tím související
úhradu zvýšených nákladů.
Usnesení č. 8: ZM souhlasí s jednáním o uzavření zprostředkovatelské smlouvy a tímto pověřuje
starostu a místostarostu.
Usnesení č. 9: ZM souhlasí se zadáním změn územního plánu obce Křtiny označených K5.01 –
K5.07 a tímto pověřuje místostarostu.
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Usnesení č. 10: ZM schvaluje poskytování příspěvku na stravování v době výkonu funkce
uvolněnému zastupiteli městysu ve výši 38 Kč formou stravenky v nominální hodnotě ve výši 70
Kč.
Usnesení č. 11: ZM schvaluje jako další oddávající členy zastupitelstva Ing. Víta Opletala, Ing.
Jana Waidhofera.

Ing. Vít Opletal, v.r.
Pavel Vandas, v.r.

Starosta: František Novotný, v.r.

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r.
Vyvěšeno: 2015-02-05
Sejmuto: 2015-02-21
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