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Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 14.09.2020 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu PhDr. Marcelu Kuchyňkovou a Mgr. Petra Zapletala a 

zapisovatelku Anitu Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Výsledky výběrového řízení – Rekonstrukce koupaliště Křtiny  

3) Výměna traktoru 

4) Souhlas se směnou pozemků ČOV 

5) Rozpočtové opatření č. 5 

6) Různé 

a) Koupaliště – postup prací 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje nákup nového malotraktoru VEGA 36HP Comfort, dále schvaluje odprodej 

malotraktoru VEGA 36HP Comfort ve vlastnictví městysu firmě Šálek s.r.o. jako částečnou protihodnotu za 

nákup nákup malotraktoru VEGA 42 HP Excelent  od firmy Šálek s.r.o.   a pověřuje starostu podpisem  

kupní smlouvy na nákup malotraktoru a odprodej stávajícího malotraktoru s doplatkem ve výši 459800 Kč.  

Usnesení č. 4: ZM  souhlasí se směnou z důvodu  veřejného zájmu napravení chyby při realizaci ČOV a 

schvaluje zveřejnění záměru směny  pozemků par. č. 551/4 v k.ú. Březina u Křtin o výměře 2408 m2 ve 

vlastnictví ČR  zapsán na LV 10002 a části pozemku par. č. 551/1 o výměře 2883 m2, dále pozemek par. č. 

550/2 o výměře 192 m2 a části pozemku par. č. 550/3 o výměře  55 m2 to je celkem 3130 m2 vše v k.ú. 

Březina u Křtin  ve vlastnictví městyse Křtiny zapsané na LV 339.  

Usnesení č. 5: ZM schvaluje žádost o směnu pozemků par. č. 551/4 o výměře 2408 m2 ve vlastnictví ČR a 

část pozemku par. č. 551/1 o výměře 2883 m2, dále pozemek par. č. 550/2 o výměře 192 m2 a část pozemku 

par. č. 550/3 o výměře  55 m2 to je celkem 3130 m2, to je 1,3 násobek pozemku ve vlastnictví ČR. Ke 

směně dochází z důvodu napravení chyby při realizaci ČOV. Současně pověřuje starostu podáním žádosti  a 

podpisem případné směnné smlouvy. 

 

PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 

Mgr. Petr Zapletal, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2020-09-23 

Sejmuto:   2020-10-08 


