Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 22. 8. 2016
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marka Radu, PhDr. Marcelu Kuchyňkovou a
zapisovatelku Anitu Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Kontrola usnesení
Rezidence Měšťanka informace
Obecně závazné vyhlášky - spalování - noční klid a regulace hlučných činností
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2017
Rozpočet na rekonstrukci komunikace na Kolonce
Výběrové řízení víceúčelové hřiště
Výpůjčka Sokol – úprava termínu splatnosti
Zahradní traktor
Nový územní plán
Smlouva o dílo Regionální rozvojová agentura
Rozpočtové opatření č. 6
Různé
a) sběrné místo - dotace
Usnesení č. 3: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o spalování suchých rostlinných
materiálů s účinností od 1.10.2016.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o č. 2/2016 o nočním klidu s účinností od .10.2016.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o č. 3/2016 o regulaci hlučných činností
s účinností od 1.10.2016.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje výši příspěvku na financování IDS JMK na rok 2017 ve výši 41.150 Kč, tj. 50
Kč za občana v počtu 823. Příspěvek bude zapojen do rozpočtu na rok 2017.
Usnesení č. 7: ZM schvaluje realizaci akce Oprava místní komunikace na Kolonce v ceně 130.235,-- Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č.8: ZM schvaluje jako nejvhodnější nabídku pro veřejnou zakázku JM DEMICARR s.r.o.
Slavkov u Brna, IČO 63489163 s nabídkovou cenou 5.499.505 Kč vč. DPH, dále schvaluje smlouvu o dílo a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 9 ZM schvaluje prodloužení termínu splatnosti do 30.9.2016 a pověřuje starostu k podpisu
dodatku smlouvy.
Usnesení č. 10: ZM schvaluje zakoupení zahradního traktoru a pověřuje starostu provedením
marketingového průzkumu a následného výběru dodavatele.
Usnesení č. 11: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace odborných učeben ZŠ Křtiny“,
dále schvaluje jako zpracovatele žádosti firmu Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo na podání žádosti o dotaci ve výši 18150 Kč, vypracování studie
proveditelnosti 66550 Kč, výběrové řízení 78650 Kč.
Usnesení č. 12: ZM schvaluje RO č. 6
Usnesení č. 13: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na „Úprava sběrného místa Křtiny“
PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r.
Mgr. Marek Rada, v.r.
Starosta: František Novotný, v.r.
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r.
Vyvěšeno: 2016-08-29
Sejmuto: 2016-09-14
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