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Výpis usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 21. 03. 2022 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu PhDr. Marcelu Kuchyňkovou a Mgr. Petra Palíška Zapletala a 

zapisovatelku Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2:  
ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Výběrové řízení „Sociální zázemí a infrastruktura pro stání karavanů Kemp Křtiny“ 

a) komise 

b) výsledek 

3) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

4) Stavební práce kemp 

5) Žádost o dotaci na karavanová stání 

6) Žádost o pronájem části  pozemku par. č. 995/1 

7) Podmínky pronájmu obecních pozemků 

8) Bezúplatný převod pozemku par. č. 1126/2 

9) Různé 

a) Rezervační systém koupaliště  

b) Žádost o podporu Linky bezpečí 

c) Lesní škola 

d) Azyl Křtiny 

 

Usnesení č. 3: ZM  bere na vědomí a souhlasí změnou termínu výběrového řízení a složení výběrové komise. 

Usnesení č. 4: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení díla „Sociální zázemí a infrastruktura pro stání karavanů 

Kemp Křtiny“, jako zhotovitele díla schvaluje firmu ExpolineRealitní s.r.o. Brno s nabídkovou cenou 2.342.516,38 

Kč bez DPH, dále schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Usnesení č. 6: ZM schvaluje vybudování základů, stání a souvisejících prací u 5 chatek v ceně 408.057,43 Kč bez 

DPH a pověřuje starostu podpisem případné smlouvy o dílo.  

Usnesení č. 7: ZM pověřuje starostu v případě splnění kritérií k podání žádosti o dotaci na vybudování stání pro 

karavany v Kempu Křtiny z rozpočtu JMK. 

Usnesení č. 8: ZM schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku parcela č. 1126/2 (hodnota v účetní 

evidenci 7.100,00 Kč) v k.ú. Křtiny, obec Křtiny z vlastnictví České republiky do vlastnictví městsyse Křtiny, dále 

schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/720/2022-

BVYH a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Ověřovatelé: 

PhDr. Marcela Kuchyňková, v.r. 

Mgr. Petr Palíšek Zapletal, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

 

 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

 

Vyvěšeno: 2022-03-31 

Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 2022-03-31 

Sejmuto:   2022-04-19 


