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Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 26.10.2020 
 

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

Ruby. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Nabídka, okna a dveře koupaliště 

3) Změna ÚP č. 1 

4) Příprava rozpočtu 2021 

5) Inventarizace 2020 

6) Smlouva o úvěru na rekonstrukci koupaliště  

7) Žádost o dotaci víceúčelové hřiště a parkování koupaliště  

8) Dodatek ke smlouvě „Křtiny, Kolonka přeložka vodovodu 

9) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

10) Rozpočtové opatření č. 6 

11) Program obnovy venkova 

12) Pasport hřbitova 

13) Různé 

a) Projekt akumulační nádrže na dešťovou kanalizaci 

b) Rozšíření kamerového systému 

c) Žádost o dotaci na rekonstrukci varhan na rok 2021 

d) Připomínky k projektu Měšťanka 

e) Ukončení nájemní smlouvy s ŽS a MŠ Březina 

f) Výměna dveří ve vestibulu úřadu 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje pořízení oken a dveří k technické budově na koupališti dle předložené cenové 

nabídky od firmy VPO Protivanov, a.s. v ceně zakázky 274.580,00 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 4: ZM rozhodlo o pořízení změny č. 1 Územního plánu Křtiny na parcele 196/3 v k.ú. Křtiny 

s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje inventarizační komise a termíny provádění inventur dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 6: ZM Křtiny na svém zasedání dne 26.10.2020 schválilo návrh Smlouvy o dlouhodobém 

investičním úvěru, registrační číslo 99027246405, mezi městysem Křtiny a Komerční bankou, a.s. se sídlem 

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,  poskytnutého na financování projektu 

„koupaliště Křtiny-stavební úpravy“, úročeného úrokovou sazbou ve výši 1,09% p.a. pevnou  po celou dobu 

splatnosti úvěru,  ve výši 12.000.000,- Kč, se splatností do 30.9.2031 a pověřuje starostu městyse k podpisu 

této  smlouvy o úvěru. 

Usnesení č. 7: ZM Křtiny na svém zasedání dne 26.10.2020 schválilo návrh Smlouvy o dlouhodobém 

investičním úvěru, registrační číslo 99027450611, mezi městysem Křtiny a Komerční bankou, a.s. se sídlem 

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,  poskytnutého na financování projektu 

„koupaliště Křtiny-stavební úpravy“, úročeného pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,35% p.a., ve 

výši 5.000.000,- Kč, se splatností do 30.9.2031 a pověřuje starostu městyse k podpisu této  smlouvy o úvěru. 

Usnesení č. 8: ZM Křtiny schvaluje realizaci projektu  a  podání žádosti na projekt „Vybudování 

parkovacích míst u koupaliště Křtiny“ z dotačního titulu C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní 

infrastruktury z programu Podpora rozvoje regionů 2021 vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Usnesení č. 9: ZM Křtiny schvaluje realizaci projektu  a  podání žádosti na projekt „Vybudování 

víceúčelového hřiště“ z dotačního titulu H Podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního 

odpočinku z programu Podpora rozvoje regionů 2021 vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.  

Usnesení č. 10: ZM Křtiny schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti městyse Křtiny na financování díla 

„Křtiny, Kolonka – přeložka vodovodu“ a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. 

Usnesení č. 11 ZM Křtiny schvaluje  přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na projekt „Rekonstrukce koupaliště Křtiny – 1. etapa“ ve výši 1.000.000 Kč  a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 12: ZM Křtiny schvaluje  RO č. 6. 
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Usnesení č. 13: ZM Křtiny schvaluje  strategický dokument Program obnovy a rozvoje městyse Křtiny. 

Usnesení č. 14: ZM Křtiny schvaluje  strategický dokument Pasport hřbitova městyse Křtiny. 

Usnesení č. 15: ZM Křtiny schvaluje výměnu dveří ve vestibulu budovy úřadu a to do obřadní síně a do 

vstupu do úřadu v pořizovací ceně cca 84.734 Kč vč. DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Waidhofer, v.r. 

Radek Boháček, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2020-11-04 

Sejmuto:   2020-11-20 


