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Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 26. 11. 2018 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Waidhofera,  PhDr. Marcelu Kuchyňkovou, 
zapisovatelku Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 

1. 1 Kontrola usnesení 
2. Dodatek k vyhlášce 1/2017 Poplatek za KO 2019 
3. Inventury 2018 
4. Smlouva o dílo – Povodňový plán 
5. Řízení o nařízení odstranění stavby na parcele 329 
6. Žádost o koupi pozemku 293/1 
7. Žádosti o dotace – spolky 
8. Nadstandard IDS JMK 
9. Žádost o dotaci MMR – cesta ke hřbitovu  
10. Přeložka vodovodu „Kolonka“ – náklady na přípravu stavby 
11. Smlouva o zapůjčení vybavení učeben se ZŠ a MŠ Křtiny 
12. Návrh rozpočtu 2019 

a) Městys Křtiny 
b) ZŠ a MŠ Křtiny 

13. Rozpočtové opatření č. 8 
14. Různé 

a) Doprava na Pusté straně 
b) Žádost o připojení k místní komunikaci 
c) Ostatní výbory – složení 

 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje dodatek Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místních poplatcích.  
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje inventarizační komise a termíny provádění inventur dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Envipartner s.r.o. na zpracování Digitálního 
povodňového plánu v ceně 110.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
Usnesení č. 6: ZM schvaluje úhradu pro Kordis JMK v roce 2019 ve výši 3518 Kč za zřízení 
nadstandardního víkendového spoje.  
Usnesení č. 7: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Cesta ke hřbitovu“ na rok 2019, žádost 
bude podána v termínu vyhlášeném a to do 20.2.2019  na Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací  a 
pověřuje starostu podáním žádosti.  
Usnesení č. 8: ZM schvaluje Smlouvu o účasti městyse Křtiny na financování projektové dokumentace 
stavby se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ města a obcí, Boskovice ve výši 242.000 Kč bez DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje smlouvu o zapůjčení  majetku k bezplatnému užívání ZŠ a MŠ Křtiny 
v celkové hodnotě 2.776.588 Kč – vybavení z projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Křtiny a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.  
 
Ing. Jan Waidhofer, v.r. 
PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
Vyvěšeno: 2018-12-05 
Sejmuto:   2018-12-21 


