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Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 27. 5. 2019 

 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Waidhofera a Mgr. Petra Zapletala,  zapisovatelku 

Anitu Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

 

1) Kontrola usnesení 

2) Výběrové řízení „Zkvalitnění parkování pro návštěvníky poutního místa“ 

3) Neinvestiční dotace  z programu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2019 „Knihovna všemi 

smysly“ 

4) Investiční dotace z programu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2019 „Zkvalitnění 

parkování a podpora bezpečného přístupu k MŠ a ZŠ ve Křtinách“ 

5) Rozpočtové opatření č. 4 

6) Smlouva o účasti městyse Křtiny na financování stavby – Křtiny – úpravy po opravě vodovodu 

7) Funkce ředitele příspěvkové organizace 

8) Různé 

a) Žádost o opravu soukromé komunikace 

b) Žádost o dotaci na DA pro JSDH  

Usnesení č. 3: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení díla „Zkvalitnění parkování pro návštěvníky 

poutního místa“, jako zhotovitele díla schvaluje firmu Expoline Realitní, s.r.o. Brno s nabídkovou cenou  

1.135.943,79  Kč, dále schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Usnesení č. 4: ZM schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30.000 Kč 

na projekt „Knihovna všemi smysly“, dále schvaluje smlouvu č. JMK057577/19/ORR o poskytnutí dotace a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje přijetí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 250.000 Kč 

na projekt „„Zkvalitnění parkování a podpora bezpečného přístupu k mateřské škole a základní škole ve 

Křtinách““, dále schvaluje smlouvu č. JMK057578/19/ORR o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje RO č. 4. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje Smlouvu o účasti městyse Křtiny na financování stavby „Křtiny – úprava po 

opravě vodovodu“ se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice ve výši 165.352,50 Kč bez 

DPH, dále pověřuje starostu podpisem smlouvy.    

Usnesení č. 8 ZM schvaluje pořízení nového dopravního automobilu  pro JSDH Křtiny  v ceně do 1,1 mil. 

Kč v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 

3500 kg (dále jen „DA“) v případě přidělení dotace. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje podání žádosti z programů IROP prostřednictvím MMR  na  pořízení nového 

dopravního automobilu  pro JSDH Křtiny v ceně do 1,1 mil. Kč v provedení „Z“ (základním), kategorie 

podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“). 

 

Ing. Jan Waidhofer, v.r. 

Mgr. Petr Zapletal, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
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