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Výpis usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 29. 1. 2018 

 
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. Žádost obce Březina o pronájem prostor 
3. Vlajka pro Tibet 
4. Navýšení nákladů za odpadové hospodářství – skládkování x spalovny 
5. Veřejnoprávní smlouvy pro spolky 2018 
6. Různé  

a) Publikace Křtiny 
b) Žádost o podporu záchranné stanice 

 
Usnesení č. 3 ZM schvaluje záměr pronajmout za účelem provozování zařízení předškolní výchovy nebytové 
prostory o výměře 202 m2 v budově č.p. 65, stojící na pozemku par. č. 52 v k. ú. Křtiny, zaps. na LV 10001 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko. 
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci KŘOVÝ, z.s. ve výši 5.000 Kč na 
pořízení kostýmů  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Křtiny 
ve výši 8.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Junák – Český skaut, středisko Křtiny 
z.s. ve výši 45.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 7: 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. 8: 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. 9: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Český svaz včelařů, o.s., z.o.  Křtiny  ve 
výši 5.000 Kč na nákup léčiv a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
Usnesení č. 10: 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. 11: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti Křtiny  ve výši 30.000 
Kč na opravu mříží a konstrukce zvonohry v ambitech a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu seniorů Křtiny  ve výši 7.000 Kč na činnost 
spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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