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Výpis usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 17. 07. 2021 

 
 

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

Ruby. 

Usnesení č. 2  
ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Rozpočtové opatření č. 3 

3) Směna pozemku ČOV 

4) Akce „Pán prstenů“ srpen 2021 

5) Smlouva o spolupráci – Sdružení měst a obcí východní Moravy 

6) Žádost o prodej pozemku 803 v k.ú. Křtiny 

7) Dar postiženým obcím 

8) Kronika 2020 

9) Různé 

a) Otevření koupaliště 

b) Žádost o dotaci na revitalizaci trávníku na fotbalové hřišti 

c) Přestupková komise 

d) Elektronická úřední deska 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje smlouvu č. 2001S21/57 mezi městysem Křtiny a Státním pozemkovým úřadem České 

republiky na směnu pozemků par. č. 551/1 a 551/4  oba v k.ú. Březina s doplatkem ze strany městysu ve výši 722.020 

Kč a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. 

Usnesení č. 5 ZM pověřuje starostu k jednání se SVAK Boskovice  a obcí Habrůvka ve věci finančního příspěvku na 

směnu pozemku pro ČOV Křtiny. 

Usnesení č. 6: ZM souhlasí s konáním akce „Pán Prstenů [2021]“ spolkem Moravian LARP, z.s. v katastru městysu 

Křtiny za podmínek stanovených majiteli dotčených pozemků.  

Usnesení č. 7: ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sdružením měst a obcí východní Moravy při realizaci projektu 

Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku par. č. 803 trvalý travní porost o výměře cca 230 m2 v k.ú. 

Křtiny. 

Usnesení č. 9: ZM městysu schvaluje finanční dar pro obce postižené tornádem v celkové výši 60.000 Kč, pro obec 

Mikulčice 15.000 Kč, Lužice 15.000 Kč, Moravská Nová Ves 15.000 Kč a Hrušky 15.000 Kč. ZM dále schvaluje 

darovací smlouvy a pověřuje starostu jejich podpisem. 

Usnesení č. 10: ZM městysu schvaluje v případě přidělení dotace revitalizaci trávníku na travnatém hřišti, dále 

schvaluje podání žádosti z dotačního titulu Národní sportovní agentury – Kabina a pověřuje starostu podáním žádosti 

o dotaci. 

Usnesení č. 11: ZM městysu schvaluje v případě přiznání dotace spolufinancování akce Revitalizace trávníku hřišti ve 

Křtinách z vlastních zdrojů. 

 

 

Mgr. Petr Palíšek Zapletal, v.r. 

Mgr. Marek Rada, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2021-07-20 

Sejmuto:   2021-08-07 


