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Výpis usnesení z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 1. 10. 2018 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Švendu, Ing. Víta Opletala, zapisovatelku Anitu 
Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 
1. Kontrola usnesení 
2. Výběrové řízení zpevněná plocha pod hřbitovem 
3. Žádost farnosti Křtiny 
4. Souhlas zastupitelstva se směnou pozemků ČOV 
5. Žádost Sokol Křtiny 
6. Mimořádná odměna zastupitel 
7. Rozpočtové opatření č. 7 
 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje realizace díla „Úprava zpevněné plochy pod hřbitovem“, jako zhotovitele díla 
schvaluje firmu Expolinerealitní, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.455.393,47 Kč, dále schvaluje smlouvu o dílo 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje čerpání poskytnutých finančních prostředků na nátěr konstrukce zvonohry a 
kovových prvků v ambitech v roce 2019. 
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje záměr směnit pozemky par. č. 554/1 o výměře 2408 m2 ve vlastnictví České 
republiky za odpovídající část pozemku par. č. 551/1 obojí v k.ú. Březina ve vlastnictví městysu Křtiny 
z důvodu napravení chyby při realizaci ČOV. 
 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje žádost o směnu pozemků par. č. 554/1 o výměře 2408 m2 ve vlastnictví České 
republiky za odpovídající část pozemku par. č. 551/1 obojí v k.ú. Březina ve vlastnictví městysu Křtiny 
z důvodu napravení chyby při realizaci ČOV, dále schvaluje žádost o výjimku z metodických pokynů a dále 
pověřuje starostu podáním žádosti a podpisem případné směnné smlouvy. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje vybudování jímky pro obsluhu vrtu na pozemku městysu u travnatého hřiště  
par.č. 592 v hodnotě cca 39.000 Kč. Pověřuje starostu a místostarostu výběrem dodavatele a podpisem 
případné smlouvy. 
 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje udělení jednorázové mimořádné odměny zastupitelce PhDr. Marcele 
Kuchyňkové za organizaci Dne Křtin ve výši 1800 Kč.  
 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7. 
 
 
 
RNDr. Petr Švenda, v.r. 
Ing. Vít Opletal, v.r. 
                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
Vyvěšeno: 2018-10-11 
Sejmuto:   2018-10-27 


