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Výpis usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 30. 05. 2022 
 

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

Ruby. 
Usnesení č. 2:  

ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Závěrečný účet městyse Křtiny 2021 

3) Prodej / nájem části pozemku p.č. 293/1 

4) Euroregion Pomoraví 

5) Zpráva o uplatňování Územního plánu Křtiny 

6) Cenová nabídka na opravu komunikace Pustá strana 

7) Smlouvy spolky 

8) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno kabel NN Kolář  

9) Různé 

a) Zvýšení materiálového využití odpadů (popelnice) 

b) Kompostéry pro předcházení vzniku KO 

c) Žádost ZŠ a MŠ pronájem tělocvičny 

d) Betlém 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje závěrečný účet městysu Křtiny za období 2021 vyjádřením souhlasu s 

celoročním hospodařením bez výhrad.  

Usnesení č. 4: ZM  schvaluje záměr pronájmu části pozemku par. č. 293/1 v k.ú. Křtiny o výměře 118 m2. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje podání přihlášky a vstup do spolku Euroregion Pomoraví. Dále vyjadřuje 

souhlas s obsahem  Stanov spolku,  pověřuje starostu podpisem přihlášky a pověřuje starostu zastupování 

městysu při jednání Spolku.  

Usnesení č. 6: ZM Křtiny schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Křtiny s pokyny pro zpracování 

návrhů změn – období 1/2018 – 2/2022. 

Usnesení č. 7: ZM Křtiny schvaluje realizaci akce oprava povrhu krytu komunikace na p.č. 646/1 v k.ú. 

Křtiny v úseku od č.p. 84 po č.p. 97 o rozloze 520 m2. Dále schvaluje smlouvu o dílo s firmou 

SWIETELSKY Stavební s. r. o.  s cenou díla 413404 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 8: 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. 9: 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. 10: 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. 11: ZM schvaluje Smlouvu  o smlouvě budoucí č. PR-001030075727/001-SITL o zřízení 

věcného břemene na par. č. 837 v k. ú. Křtiny za účelem stavby „Křtiny kabel NN Kolář“ za úplatu ve výši 

2000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 12: ZM souhlasí s pronájmem tělocvičny a sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ Křitny s cenou 

250 Kč za vyučovací hodinu dle předloženého návrhu smlouvy mezi ZŠ a MŠ Křtiny a Lesní základní 

školou Otakárek. 

Usnesení č. 13: ZM schvaluje pořízení figur Svaté rodiny k Betlému a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Ověřovatelé: 

Mgr. Emil Pásek, v.r. 

Mgr. Marek Rada, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

 

Vyvěšeno: 2022-06-09 

Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 2022-06-09 
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