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Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 28. 1. 2019 

 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Waidhofera, Radka Boháčka, zapisovatelku Anitu 

Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

 

1. Kontrola usnesení 

2. Publikace 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

4. Žádosti o dotace předkládané městysem 

a) Dotační tituly MMR 

b) Dotační tituly JMK 

5. Majetek k vyřazení 

6. Různé 

a) Stížnost A. Slámová 

b) Koupaliště 

c )  Archiv kroniky 

 

Usnesení č. 3: ZM Křtiny schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. 

Usnesení č. 4:  ZM Křtiny schvaluje realizaci investiční akce Zkvalitnění parkování pro návštěvníky 

poutního místa SO 102 a SO 104. 

Usnesení č. 5 Zastupitelstvo městyse Křtiny schvaluje podání žádosti o dotaci projektu "Zkvalitnění 

parkování pro návštěvníky poutního místa"- dotační titul C podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova MMR 2019 a souhlasí se spolufinancováním vlastních podílů z rozpočtu městyse. 

Usnesení č. 6: ZM Křtiny schvaluje smlouvu o dílo č. 19012-058 s firmou Timoris Projekt a.s. na zajištění 

administrace žádosti o dotaci na projekt Zkvalitnění parkování pro návštěvníky poutního místa. 

Zastupitelstvo dále pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

Usnesení č. 7: ZM Křtiny schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 2019 vyhlašovaného JMK, z dotačního titulu DT č. 9 Výdaje na obnovu místních 

komunikací na projekt Komunikace ke hřbitovu. 

Usnesení č. 8: ZM Křtiny schvaluje realizaci akce „Zkvalitnění parkování pro návštěvníky poutního místa“ 

SO 102 a SO 104 a dále schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova 2019 vyhlašovaného JMK, z dotačního titulu DT č. 4 Zvýšení  bezpečnosti obyvatel v dopravě. 

Usnesení č. 9: ZM Křtiny schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 2019 vyhlašovaného JMK, z dotačního titulu DT č. 5 Obecní knihovny na projekt 

Knihovna všemi smysly. 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje vyřazení nedobytné pohledávky ve výši 100 Kč z roku 2013 vůči firmě 

C.R.A.X Ivanovice. 
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Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
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