Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 22.10.2012
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Švendu, Františka Meluzína,
zapisovatelku Anitu Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání:
1/ Kontrola usnesení
2/ Smlouva o peněžním daru od JMK
3/ Nájemní smlouva koupaliště
4/ Prodej pozemku p.č. 336
5/ Smlouva o zřízení věcného břemene par. č. 329 – rozšíření NN
6/ Příprava inventarizací – příkaz k inventarizaci
7/ Příprava nové obecní vyhlášky o likvidaci KO
8/ Projekt: Fitness pro život
9/ Projekt: Křtiny – náhradní hydrogeologický jímací vrt
10/Projekt: Zkvalitnění přístupových komunikací a parkování pro návštěvníky poutního místa
Křtiny
11/ Chodník Kolonka
12/ Využití komunální techniky ke komerčním účelům
13/ Různé
a) RO č. 7
b) Dodavatel zemního plynu a el. energie
c) Stížnost na dopravní situaci
d) Zjišťovací zprávu k systému Gordic
e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy byt č.p. 81
f) Žádost o uvolnění fondu odměn v ZŠ a MŠ Křtiny
Usnesení č. 3: ZM schvaluje přijetí daru ve výši 20.000 Kč jako ocenění za účast v soutěži
Vesnice roku 2012, dále schvaluje darovací smlouvu mezi městysem Křtiny a JMK a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4: ZM pověřuje místostarostu k vyzvání obou zájemců k předložení cenových
nabídek na pozemek par. č. 336 v KÚ Křtiny. Nejnižší cena podání je 200 Kč/m2. Zároveň
pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 5 ZM schvaluje zřízení věcného břemene (na rozšíření DS el. energie) na pozemku
par. č. 329 v KÚ Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje inventarizační komise a termíny provádění inventur dle
předloženého návrhu.
Usnesení č.7: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Usnesení č. 8: ZM schvaluje prodloužení smlouvy o pronájmu bytu v č.p. 81 do 31.8.2013 a
pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. 9: ZM schvaluje použití fondu odměn ZŠ a MŠ Křtiny ve výši 50.000 Kč na výplatu
odměn pedagogických pracovníků školy.
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František Meluzín
Starosta: František Novotný, v.r.
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