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Výpis usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 22. 02. 2020 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Petra Palíška Zapletala, Mgr. Marka Radu a zapisovatele Mgr. Emila 

Páska. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno „Křtiny kabel NN Labit“ 

3) Smlouva o zřízení věcného břemene “ Křtiny DS NN Michalík 

4) Převod fin. dotace z roku 2020 na rok 2021 

5) Výroční zpráva hospodaření ZŠ a MŠ 2020 

6) Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

7) Žádost o dotace Budova koupaliště  

8) Výzva na výběrové řízení ohřev bazénu 

9) Výzva na výběrové řízení dokončení rekonstrukce budovy koupaliště 

10) Žádost o odprodej části pozemku 646/1 cca 12m2 

11) Smlouva o dílo Změna ÚP č. 1 

12) Různé 

a) Žádost společnosti BDS-BUS, s.r.o.  

b) Žádost o možnost umístění zařízení Zásilkovny 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí č. PR-001030059160/002-ENGB na zřízení věcného 

břemene za jednorázovou úplatu ve výši 3500 Kč s firmou EG.D, a.s.  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje návrh smlouvy č. PV 014330056400/001 na zřízení věcného břemene za jednorázovou 

úplatu ve výši 10700 Kč s firmou EG.D, a.s.  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 5: ZM Křtiny schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 

dubna 2021. 

Usnesení č. 6: ZM Křtiny schvaluje realizaci projektu  a  podání žádosti na projekt „Rekonstrukce budovy koupaliště 

Křtiny“ z Programu rozvoje venkova  na rok 2021 vyhlašovaného Jihomoravským krajem. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k výběrovému řízení na 

Pořízení ohřevu bazénu koupaliště Křtiny. 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení na Pořízení ohřevu bazénu koupaliště Křtiny, 

František Novotný, Mgr. Emil Pásek, Ing. Jan Waidhofer a konání výběrového řízení dne 15.3.2021 v 15.00 hodin. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k výběrovému řízení na 

Dokončení rekonstrukce budovy koupaliště Křtiny. 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje členy výběrové komise výběrového řízení na Dokončení rekonstrukce budovy  koupaliště 

Křtiny, František Novotný, Mgr. Emil Pásek, Ing. Jan Waidhofer a konání výběrového řízení dne 15.3.2021 v 16.00 

hodin. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje záměr odprodeje části pozemku par. č. 646/1 v k.ú. Křtiny o výměře cca 12 m2 a pověřuje 

starostu podpisem případné kupní smlouvy. 

Usnesení č. 12: ZM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městysem  Křtiny a Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o. na 

Vypracování Změny č. 1 územního plánu Křtiny v ceně 88.330 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 13: ZM Křtiny schvaluje záměr pronájmu části pozemku par. č. 664/1 o výměře cca  150 m2 v k.ú. Křtiny 

za účelem zajištění dopravní obslužnosti v rámci autobusové dopravy IDS JMK a pověřuje starostu podpisem případné 

smlouvy o pronájmu plochy do 30.9.2030. 

Usnesení č. 14: ZM schvaluje záměr pronajmout část pozemku par. č.  248 v k.ú. Křtiny, rozloha pronajímané plochy 

činí 1,5x 0,64m t.j. 1m2 a bude sloužit k umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o. 

Usnesení č. 15: ZM schvaluje smlouvu se společností Zásilkovna, s r.o. o umístění Z-boxu a spolupráci při jeho 

provozování a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 

Mgr. Petr Palíšek Zapletal, v.r. 

Mgr Marek Rada, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2021-03-04 

Sejmuto:   2021-03-22 


