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Výpis usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 31. 05. 2021 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu PhDr. Marcelu Kuchyňkovou, Pavla Vandase  a zapisovatele Anitu Ruby 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Závěrečný účet 2020 

3) Rozpočtové opatření č. 2 

4) Smlouva o úvěru  

5) Dotace Podpora rozvoje venkova JMK 2021 

6) Smlouva o zřízení VB kab. smyčka NN Minář 

7) Smlouva o smlouvě budoucí VB kabel NN koupaliště 

8) Stavba Rezidence měšťanka 

9) Vnitřní předpis Kamerový systém 

10) Smlouva pronájem bufetu na koupališti 

11) Smlouva o pronájmu pozemků atrakce 

12) Různé 

a) Varhany 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje závěrečný účet městysu Křtiny za období 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením bez výhrad.  

Usnesení č. 4: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

Usnesení č. 5: ZM Křtiny na svém zasedání dne 31.5.2021 schvaluje návrh Smlouvy o dlouhodobém investičním 

úvěru, registrační číslo 99029516861, 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 „ rekonstrukce koupaliště Křtiny“, 

úročeného pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,35% p.a., ve výši 3.000.000,- Kč, se splatností do 30.9.2031 

a pověřuje starostu městyse k podpisu této smlouvy o úvěru. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 250.000,00 Kč na akci Opravy venkovní omítky 

sociálního zázemí koupaliště Křtiny, schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

JMK070509/21/ORR a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Usnesení č. 7 ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330057267/001 s firmou EG.D a.s. Brno 

na pozemku par. č.  776 v k.ú. Křtiny za úplatu ve výši 1.700 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PV-001030068362/002-

ENGB s firmou EG.D a.s. Brno na pozemcích par. č.  474, 473/1 a 472 vše v k.ú. Křtiny za budoucí úplatu ve výši 

2000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje smlouvu o pronájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městysem Křtiny a Zuzanou 

Šulcovou Křtiny, předmětem smlouvy je bufet a jídelna na koupališti vč. prostoru před bufetem na období od 1.6.2021 

do 30.9.2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje dodatek smlouvy s firmou Nový Jiří, člen asociace Liteza, s tím, že nájemné v roce 

2021 bude činit 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje dar farnímu úřadu Křtiny na adopci píšťaly obnovovaných varhan VIP balíček v ceně 

50.000 Kč, dále pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

 

 

PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 

Pavel Vandas, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2021-06-10 

Sejmuto:   2021-06-28 


