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Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 30. 5. 2016 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Annu Kalincovou, RNDr. Petra Švendu  a zapisovatelku Anitu 
Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Závěrečný účet městysu Křtiny 2015 
3) Rozpočtové opatření č. 3 
4) Havárie otopné soustavy ZŠ a MŠ Křtiny 
5) Vybavení travnaté hřiště 
6) Návratná finanční výpomoc 
7) Různé 

a)  Smlouva o vzájemné spolupráci Kometa Group, a.s. 
b) Svazek vodovodů a kanalizací – bilance 
c) Změny Křový 
d) Velkoobjemový odpad 

Usnesení č. 3 ZM schvaluje závěrečný účet městysu Křtiny za období 2015 vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením bez výhrad.  
Usnesení č. 4: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje z důvodu havárie realizaci akce výměna kotlů, optimalizace vytápění  
tělocvičny a vzduchotechniky a řešení ohřevu vody v budově ZŠ a MŠ Křtiny. Dále schvaluje  smlouvu  
o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na akci „Optimalizace provozu  
soustavy ÚT a tepelného zdroje ZŠ Křtiny“ v ceně 118.509 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem  
smlouvy.  
Usnesení č. 6: ZM schvaluje nákup vybavení na travnaté hřiště ochranné sítě v ceně 151 437 Kč vč. DPH od  
firmy JM DEMICAR Slavkov a branky s příslušenstvím v ceně 91.413 Kč od firmy Global Sport Čupa. 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Křtiny ve výši 90 tis. na financování  
akce „Revitalizace travnatého hřiště Křtiny“, dále schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné  
finanční výpomoci TJ Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městysem Křtiny a Kometa Group, a.s.  
na sezónu 2016/2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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