
Městys Křtiny 

Zastupitelstvo městyse Křtiny 

Výpis usnesení  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny, 

konaného dne 17.10.2022, od 17:15 hodin. 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Křtiny  určuje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Švendu a PhDr. 

Marcelu Kuchyňkovou  a zapisovatelkou Anitu Ruby. 

 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Křtiny schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1) Složení slibu člena ZM 

2) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 

3) Schválení programu 

4)Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě  uvolnění (§ 71 

zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

6) Zřízení dalších výborů  

a) zřízení ostatních výborů  

b) volba předsedů dalších výborů  

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o  obcích) 

8) Jmenování zástupce obce na jednání valné hromady DSO 

a) „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí 

b) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 

9) Zastupování obce na veřejných občanských obřadech – pověření k oddávání 

10) Jmenování členů školské rady 

11) Oprava odstavné plochy před budovou Úřadu městysu Křtiny 

12) Diskuse 

     

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Křtiny  schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo městyse Křtiny  v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Křtiny volí starostou městyse Křtiny Františka Novotného. 

 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Křtiny volí místostarostou městyse Křtiny  Mgr. Emila Páska. 

 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Křtiny  zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Křtiny volí předsedou finančního výboru Ing. Víta Opletala 

 



Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Křtiny  volí předsedou kontrolního výboru Radka Boháčka 

 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Křtiny volí členy finančního výboru Kamilu Drápelovou  a Jana 

Brychtu. 

     

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Křtiny volí členy kontrolního výboru Pavla Vandase a 

Rostislava Boháčka. 

 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Křtiny  zřizuje Výbor pro informatiku, Výbor životního 

prostředí, Výbor sportovní, Výbor  sociálně-zdravotní, Výbor kulturní a pro mládež a spolky 

 

Usnesení č. 13:  Zastupitelstvo městyse Křtiny volí předsedou Výboru pro informatiku RNDr. Petra 

Švendu,  Výboru životního prostředí Jaroslava Gregora, Výboru sportovního Mgr. Petra Palíška 

Zapletala, Výboru sociálně-zdravotního Martina Vojáčka, Výboru kulturního a pro mládež a spolky 

PhDr. Marcelu Kuchyňkovou 

     

Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Křtiny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

29.206 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

 

Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Křtiny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva s funkcí předsedy výboru městyse 

ve výši 2.500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě 

náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Křtiny jmenuje zástupcem pro jednání valné hromady DSO 

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí starostu Františka Novotného a jako jeho zástupce 

místostarostu Mgr. Emila Páska. 

 

Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Křtiny jmenuje zástupcem pro jednání valné hromady DSO 

Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras starostu Františka Novotného a jako jeho zástupce 

místostarostu Mgr. Emila Páska. 

 

Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Křtiny pověřuje zastupováním obce na veřejných občanských 

obřadech – oddáváním zastupitele Mgr. Petra Palíška Zapletala a Martina Vojáčka.  

 

Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Křtiny jmenuje v souladu s  § 167 odst. 2) zákona č.561/2004 

Sb. školský zákon členy školské rady Základní školy a mateřské školy Křtiny PhDr. Marcelu 

Kuchyňkovou, Jaroslava Gregora a Martina Vojáčka. 

 

Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Křtiny jmenuje členy výběrové komise na zhotovitele akce 

Oprava odstavné plochy před budovou Úřadu městyse Křtiny Mgr. Petra Palíška Zapletala, Jaroslava 

Gregora, Radka Boháčka  schvaluje termín výběru zhotovitele na 26.10.2022 v 16.00 hodin. Dále 

pověřuje zvolenou komisi výběrem nejvýhodnější nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 
   

RNDr. Petr Švenda       

PhDr. Marcela Kuchyňková     Starosta: František Novotný, v.r. 
 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 
 

Vyvěšeno: 2022-10-27 

Sejmuto:   2022-11-12 


