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Výpis usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 27. 3. 2017 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Emila Páska, Mgr. Marka Radu a zapisovatelku Anitu 
Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1. Kontrola usnesení 
2. Schvalování účetní závěrky ZŠ a MŠ 

a) Inventarizace 
b) Účetní závěrka 

3. Žádosti o dotace na rok 2017 
4. Výběrové řízení hřiště Kolonka 
5. Prodej části pozemku par. č. 646/1 
6. Smlouva na spolufinancování sítě sociálních služeb 
7. Různé 

a) Vedení obecní kroniky 
b) Rozšíření ČOV 

 Usnesení č. 3: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Křtinské spolky, z.s. ve výši 20.000 Kč 
na obnovu křtinského kroje a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 4:  ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Křtiny 
ve výši 10.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Junák – Český skaut, středisko Křtiny 
z.s. ve výši 40.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Sokol Křtiny, z.s. ve výši 20.000 Kč     
na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Komorní smíšený sbor Kantila Křtiny, 
z.s. ve výši 25.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Český svaz včelařů, o.s., z.o.  Křtiny     
ve výši 5.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. m.o. 
Křtiny  ve výši 5.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje termín konání výběrového řízení dne  5.4.2017 pro výběr dodavatele dětského 
hřiště Kolonka a dále schvaluje členy výběrové komise Františka Novotného, Mgr. Emila Páska, PhDr. 
Marcelu Kuchyňkovou. 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje záměr prodat část pozemku par. č. 646/1 v k.ú. Křtiny o výměře 5 m2 
z důvodu narovnání zápisu v KN. ZM městysu zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy za 
prodejní cenu 200 Kč/m2, případné související poplatky jdou k tíži kupujícího.   
Usnesení č. 12: ZM schvaluje spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2017 v oblasti služeb sociální 
prevence a sociálního poradenství ve výši 7.000 Kč a služeb sociální péče ve výši 18.000 Kč, dále schvaluje 
předložený  návrh smlouvy na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.   
Usnesení č. 13: ZM Křtiny souhlasí s intenzifikací ČOV Křtiny tak, aby na tuto ČOV byla odkanalizována i 
obec Habrůvka. ČOV bude sloužit pro obě obce. Obec Křtiny souhlasí se změnou PRVKU  pro tuto  
variantu.    
 
Mgr. Marek Rada, v.r. 
Mgr. Emil Pásek, v.r. 
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