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Výpis usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 29. 5. 2017 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Pavla Vandase, PhDr. Marcelu Kuchyňkovou  a zapisovatelku 
Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1. Kontrola usnesení 
2. Stížnost pana Grice 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Výběrové řízení 

a) Projektová dokumentace sběrného dvora 
b) Oprava veřejného osvětlení a úprava osvětlení přechodů ve Křtinách 

5. Různé 
a) žádost o finanční podporu Linky bezpečí 
b) žádost Sokol Křtiny, z.s. o dofinancování akce travnaté hřiště 
c) kompostéry 
d) žádost o finanční dar Dětské akademii pohybu z.s. 

 
Usnesení č. 3: ZM pověřuje Ing. Jana Waidhofera, Pavla Vandase a Annu Kalincovou, aby v průběhu 
měsíce června průběžně kontrolovali, zda je  zápach z chovu skotu cítit na veřejném prostranství.  
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3.  
Usnesení č. 5: ZM schvaluje záměr úpravy a rozšíření sběrného místo, dále schvaluje jako zpracovatele 
projektové dokumentace firmu SUEZ využití zdrojů, a.s. v ceně dodávky 145 tis. Kč bez DPH.  
Usnesení č. 6: ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 200 000 Kč od  poskytovatele JMK na akci Oprava 
veřejného osvětlení a úprava osvětlení přechodů ve Křtinách  a pověřuje starostu podpisem smlouvy  o 
přijetí dotace.  
Usnesení č. 7: ZM schvaluje termín konání výběrového řízení dne  2.6.2017   pro výběr dodavatele opravy 
veřejného osvětlení  a dále schvaluje členy výběrové komise Františka Novotného, Mgr. Emila Páska, Ing. 
Jana Waidhofera.  
Usnesení č. 8: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotaci na dofinancování akce Vybudování zavlažovacího 
zařízení a pořízení tribuny pro diváky ve výši 100.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje poskytnutí finanční daru na činnost Dětské akademie pohybu z.s. v oblasti 
práce s mládeží  ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy darovací smlouvy. 
 
 
Pavel Vandas, v.r. 
PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
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