Výpis usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 28. 8. 2017
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marka Radu, Ing. Víta Opletala a zapisovatelku Anitu
Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení
Kordis JMK příspěvek na dopravní obslužnost
Žádost o dotaci na Křtinský kroj
Dotace na Den Křtin 2017
Žádost o dotaci na digitalizaci povodňového plánu
Čerpání vody z bývalého septiku
Připomínky a námitky k návrhu územního plánu
Různé
a) Nájemné pro základní umělecké školy
b) Výlep plakátů pro politické strany

Usnesení č. 3: ZM schvaluje výši příspěvku na financování IDS JMK na rok 2018 ve výši 41.400 Kč, tj. 50
Kč za občana v počtu 828. Příspěvek bude zapojen do rozpočtu na rok 2018.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje poskytnutí dotace pro Křtinské spolky, z.s. ve výši 150.000 Kč na akci
„Dofinancování pořízení křtinských krojů – etapa 2017“. Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí finanční podpory.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 32.000 Kč na akci „11. Den Křtin 2017 - Baroko na každém
kroku“ z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí finanční podpory.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci, dále schvaluje záměr v případě poskytnutí dotace
uskutečnit digitalizaci povodňového plánu a vybudování rozhlasu vč. čidel. Dále ZM schvaluje podání žádosti
o poskytnutí dotace na akci „Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou ENVIPARTNER s.r.o. na vypracování projektu a
žádosti o dotaci v ceně 96.800 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 7: ZM pověřuje místostarostu poskytnutím informací pořizovateli Územního plánu Křtiny
Odboru územního plánování MěÚ Blansko o stanovisku zastupitelstva městysu Křtiny k jednotlivým
obdrženým připomínkám k zapracování do územního plánu.
Usnesení č. 8: ZM schvaluje bezplatné užívání prostor ZŠ a MŠ Křtiny pro potřeby základních uměleckých
škol od roku 2017. Dohoda o rozsahu poskytnutých prostor je zcela v kompetenci ředitele ZŠ a MŠ.
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