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Výpis usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 31. 01. 2022 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Emila Páska, Mgr. Marka Radu a zapisovatelku Anitu 

Ruby. 
Usnesení č. 2:  

ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Prodej  pozemku parc. č. 646/11 

3) Školský obvod 

4) Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK 2022 

5) Žádost o dotaci z MZ na opravu hřbitovní zdi 

6) Smlouvy o poskytnutí dotace pro spolky 

7) Změny ÚP 

8) Zrušení dodatku č. 1 OZV č. 4/2019 

9) Různé 

 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje prodej pozemku par. č. 646/11 v k.ú. Křtiny o rozloze 2 m2, dále schvaluje 

smlouvu o prodeji pozemku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje realizaci akce Úprava odstavné plochy pro návštěvníky před Úřadem městysu 

Křtiny, dále schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova pro rok 2022 DT č. 4 Oprava a 

rekonstrukce místní komunikace a pověřuje starostu podáním žádosti. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje realizaci projektu Oprava hřbitovní zdi – městys Křtiny a podání žádosti o 

dotaci z programu Údržba a obnova kulturních venkovských prvků pro rok 2022 vyhlašovaného 

Ministerstvem zemědělství a pověřuje starostu podáním žádosti.  

Usnesení č. 6: ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace Svaz tělesně postižených, místní organizace Křtiny 

z.s. ve výši 10.000 Kč na činnost spolku v roce 2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 7: ZM rozhodlo o pořízení změny  Územního plánu Křtiny na parcele 38/73 v k.ú. Křtiny 

vlastník Jan Chladil a Kateřina Chladilová s tím, že změna bude pořizována zkráceným způsobem. 

Usnesení č. 8: ZM ruší  Dodatek č. 1 k OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 

Ověřovatelé: 

Mgr. Emil Pásek, v.r. 

Mgr. Marek Rada, v.r. 

  

                                                              Starosta: František Novotný, v.r. 

 

 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

 

 

Vyvěšeno: 2022-02-10 

Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 2022-02-10 

Sejmuto:   2022-02-28 


