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Výpis usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 29. 11. 2021 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu PhDr. Marcelu Kuchyňkovou, Mgr. Marka Radu a zapisovatelku 

Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2:  

ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Záměr prodeje části pozemku p.č. 78/1 

3) Obecně závazné vyhlášky 

4) Příspěvek na financování sítě sociálních služeb městu Blansko 

5) Dodatek smlouvy financování systému IDS JMK 

6) Návrh rozpočtu 2022 – městys, škola 

7) Rozpočtové opatření č. 5 

8) Plnění fondu oprav ZŠ a MŠ Křtiny 2021 

9) Smlouvy o smlouvě budoucí a nájemní smlouvy chodník na Kolonku 

10) Žádost o dotaci z rozpočtu JMK kemp 

11) Veřejné osvětlení solární svítidla 

12) Změny územního plánu 

13) Různé 

a) Nabídka chatky 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku par. č. 78/1 v k.ú. Křtiny o rozloze 431 m2. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 a zároveň zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 O 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

komunálních odpadů. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství  s účinností od 1.1.2022 a zároveň zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001, 

kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje Dodatek č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství  s účinností od 1.1.2022. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2022 v oblasti služeb sociální 

prevence a sociálního poradenství ve výši 10.000  Kč a služeb sociální péče ve výši  45.000 Kč, dále 

schvaluje předložený návrh Smlouvy o spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2022 s městem 

Blansko  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje  Dodatek  č. 4 smlouvy o financování systému IDS JMK  s firmou KORDIS 

JMK a.s. na poskytnutí příspěvku ve výši 83.800 Kč pro rok 2022 (tj. 100 Kč/občana městysu)  a pověřuje 

starostu podpisem dodatku smlouvy. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje přerušení tvorby Fondu oprav a udržování ZŠ a MŠ Křtiny v roce 2021. 

Usnesení č. 11: ZM schvaluje uzavření smluv na trvalý a dočasný zábor pozemků s Marií Musilovou, Vítem 

Šebelou, Vítem Opletalem, Radoslavou Bodlákovou a Radkou Kuncovou a pověřuje starostu podpisem 

smluv.  

Usnesení č. 12: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK z programu Rozvoj turistické 

infrastruktury – karavanová stání kempů na „Vybudování stání pro karavany v kempu Křtiny“ a pověřuje 

starostu podáním žádosti o dotaci 

Usnesení č. 13: ZM schvaluje nákup  solárních svítidel veřejného osvětlení a pověřuje starostu podpisem 

případné kupní smlouvy.  

Usnesení č. 14: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 317/6 v k.ú. Křtiny 

vlastník Hana Plaštiaková s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 15: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 1114 v k.ú. Křtiny 

vlastník Ing. Jaroslav Weigl s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 
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Usnesení č. 16: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 646/9 v k.ú. Křtiny 

vlastník Jakub Hurta s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 17: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 38/23 v k.ú. Křtiny 

vlastník Přemysl a Hana Horkovi s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 18: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 535 v k.ú. Křtiny vlastník 

městys Křtiny s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 19: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 559/1 v k.ú. Křtiny 

vlastník LUMINA spolek  Křtiny s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 20: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 952/1, 952/2 v k.ú. Křtiny 

vlastník Vladimír Vávra s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 21: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 952/1, 952/2 v k.ú. Křtiny 

vlastník Vladimír Vávra s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 22: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 997/6 v k.ú. Křtiny 

vlastník Bohumila Šilhánková  s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 23: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 909/1, 915/2 v k.ú. Křtiny 

vlastník Mendelova univerzita – ŠLP Křtiny s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 24: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 1089, 1090/1 v k.ú. 

Křtiny vlastník Liška Vlastimil s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 25: ZM schvaluje pořízení 5 ks chatek 4 chatky pro 4 osoby, 1 chatka pro 6 osob od dodavatele 

Petr Müller v ceně 821.700 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 
 

PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 

Mgr. Marek Rada, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2021-12-09 

Sejmuto:   2021-12-27 


