
 - 1 - 

Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 29.6.2020 

 

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) Návrh na pořízení změny ÚP č. 1 

3) Dotace z rozpočtu MMR 

4) Smlouva o realizaci nabíjecí stanice  

5) Působnost MAS Moravský kras 

6) Rozpočtové opatření č. 3 

7) Sokol – dotace na účast ve fotbalové lize 

8) Pořízení přepravní plošiny pro invalidní vozík 

9) Žádost o vyjádření k projektu 

10) Oprava vodoteče a zpevněných ploch Křtiny – Pustá strana  

11) Různé 

a) Žádost o povolení pořádání akce „Pán Prstenů [2020]“ 

b) Rekonstrukce sociálních zařízení koupaliště Křtiny 

c) Oznámení podnikatelského záměru 

d) Benefiční koncert 

e) Výběr stánečného mimo poutě 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje znění smlouvy o realizaci nabíjecí stanice na části pozemku par. č. 664/1 

v k. ú. Křtiny a pověřuje starostu jejím podpisem.   

Usnesení č. 4: ZM souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti MAS Moravský kras 

z. s. v období 2021-2027 a souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie území MAS 

Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na svém území.  

Usnesení č. 5: ZM schvaluje RO č. 3. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Sokol Křtiny, z.s. ve výši 20.000 Kč na 

krytí nákladů spojených s účastí ve fotbalové lize a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje pořízení přepravní plošiny pro invalidy do budovy Úřadu městysu Křtiny, 

pověřuje starostu a místostarostu k provedení průzkumu trhu a pověřuje starostu podpisem případné 

smlouvy.  

Usnesení č. 8: ZM schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k výběrovému 

řízení na Opravu vodoteče a zpevněných ploch Křtiny – Pustá strana. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení na Opravu vodoteče a zpevněných 

ploch Křtiny – Pustá strana  Pavla Vandase, Mgr. Petra Zapletala, Ing. Jana Waidhofera a konání 

výběrového řízení dne 27.7.2020 v 15.00 hodin.   

Usnesení č. 10: ZM souhlasí s konáním akce „Pán Prstenů [2020]“ spolkem Moravian LARP, z.s. v 

katastru městysu Křtiny za podmínek stanovených majiteli dotčených pozemků.  

Usnesení č. 11: ZM schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k výběrovému 

řízení na Rekonstrukce sociálních zařízení koupaliště Křtiny. 

Usnesení č. 12: ZM schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení na Rekonstrukce sociálních 

zařízení koupaliště Křtiny Pavla Vandase, Mgr. Petra Zapletala, Ing. Jana Waidhofera a konání výběrového 

řízení dne 27.7.2020 ve 14.00 hodin.   

 

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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