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Výpis usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 06. 09. 2021 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Švendu a Ing. Jan Waidhofera a zapisovatelku 

Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2  

ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Smlouva o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů vyplývajících ze směnné smlouvy na pozemky 

ČOV 

3) Změna  č.1 ÚP  Křtiny 

4) Prodej pozemku 803 k.ú. Křtiny o rozloze 234 m2 manželům Švendovým 

5) Smlouva o poskytnutí dotace z JMK 

6) Rozpočtové opatření č. 4 

7) Veřejnoprávní smlouvy spolky 2021 

8) Různé 

a) Pořádní veřejně prospěšných akcí 

b) Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elekrozařízení 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje smlouvu o finanční spoluúčasti se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí 

Boskovice na směnnou smlouvu pozemku par. č. 551/4 v k.ú. Březina na příspěvek  pro městys Křtiny ve 

výši 150.000 Kč a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje smlouvu o finanční spoluúčasti s obcí Habrůvka na směnnou smlouvu pozemku 

par. č. 551/4 v k.ú. Březina na příspěvek pro městys Křtiny ve výši 260.000 Kč a pověřuje starostu 

podpisem směnné smlouvy. 

Usnesení č. 5: ZM Křtiny  ověřuje, že změna č. 1 Územního plánu Křtiny není v rozporu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se 

stanoviskem krajského úřadu, souhlasí s předloženým návrhem změny a výsledky jejího projednání a 

vydává změnu č. 1 Územního plánu Křtiny formou opatření obecné povahy. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje prodej pozemku  par. č. 803/2 trvalý travní porost o výměře cca 243 m2 v k.ú. 

Křtiny a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 1.900.000,00 Kč na akci Rekonstrukce 

koupaliště Křtiny – 2. etapa, schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

č. JMK 072200/21/OKH  a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Junák – Český skaut, středisko Křtiny z.s.  

ve výši 45.000 Kč na činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Sokol Křtiny, z.s. ve výši 40.000 Kč na 

činnost spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci Český svaz včelařů, o.s., z.o.  Křtiny  ve 

výši 5.000 Kč na nákup léčiv a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 12: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu seniorů Křtiny  ve výši 7.000 Kč na činnost 

spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 13: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace organizaci V růžovém sadu, z.ú. , Ořechov ve výši 

10.000 Kč na činnost sociálně terapeutické dílnu  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 14: ZM schvaluje dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi společností 

ASEKOL a.s. a městysem Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

RNDr. Petr Švenda, v.r. 

Ing. Jan Waidhofer, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2021-09-16 

Sejmuto:   2021-10-02 


