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Výpis usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 27.5.2013 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu   Ing. Víta Opletala, Františka Meluzína, 
zapisovatelku Anitu Ruby.  
.  
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání 
 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene par. č. 837 (rozšíření DS 

E.ON) 
3) Smlouva o zřízení věcného břemene par. č. 78/1, 79 (rozšíření DS JMP) 
4) Smlouva o výpůjčce sběrných nádob (EKO-KOM) 
5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (komunitní sad) 
6) Koupaliště 
7) Závěrečný účet 2012 
8) Rozpočtové opatření č. 3 
9) Prodej části pozemku par. č. 245 
10) Budova č.p. 81 
11) Výsledek konkursního řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy Křtiny 
12) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci sochy Cyrila a Metoděje pro 

Křtiny 
13) Chodník na Kolonku  
14) Ostatní 

a) Přesun centrálního kříže na hřbitově 
b) Žádost o pronájem části nemovitosti par. č. 995/1 
c) Žádost o odprodej skleníku 
d) Vesnice roku 2013 
e) Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 
f) Finanční dar z Fondu ASEKOL 

 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje zřízení věcného břemene (na rozšíření DS el. energie) na pozemku 
par. č. 837 v KÚ Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s firmou E.ON. 
 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje zřízení věcného břemene (rozšíření soustavy) na pozemku par. č.  
78/1, 79 v KÚ Křtiny a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou 
JMP Net, s.r.o. 
 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje smlouvu č. OS201320002115 s firmou EKO-KOM o bezplatném 
zapůjčení nádob na tříděný odpad a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 40.000 Kč 
na akci Komunitní sad Křtiny dle smlouvy ag. č. 018467/13/OŽP a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory Koupaliště Křtiny od sezóny 
2014. na pozemcích parc.č. 471 o výměře 2078 m2, parc.č. 472 o výměře 276 m2, parc.č. 473/1 
o výměře 14536 m2 a parc.č. 473/2 o výměře 27 m2, to vše v k.ú. Křtiny v majetku Městyse 
Křtiny 
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Usnesení č. 8:  ZM schvaluje závěrečný účet městyse Křtiny za období 2012 vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. ZM schvaluje přeúčtování hospodářského 
výsledku za rok 2012 ve výši Kč 3.616.941,50 na účet 432 (neuhrazená ztráta minulých let). 
 
Usnesení č. 9: ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 
 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje záměr prodat zastavěnou část pozemku parc.č. 245 o výměře cca 
1000 m2 ( č.p. 221 Jednota ) 
 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje další jednání s firmou Gras CZ s. r. o. 
 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje záměr pronajmout sklepní místnost na par. č. 995/1 a pověřuje 
starostem podpisem smlouvy o pronájmu. 
 
Usnesení č. 13: ZM schvaluje odprodej materiálu ze starého skleníku na pozemku par. č.  za 
úplatu ve výši 500 Kč. 
 
Usnesení č. 14: ZM schvaluje vyhlášku 2/2013, kterou se ruší vyhláška č. 5/2007 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací automat, vyhláška nabývá  účinnost 1. července  2013 
 
Usnesení č. 15: ZM schvaluje přijetí účelového finančního daru od Fondu ASEKOL ve výši 34 
500 Kč jako příspěvku na projekt Vybudování nového oplocení sběrného místa ve Křtinách. 
 
Ověřovatelé:  
Ing. Vít Opletal 
František Meluzín 
                                                                                                 Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby 
 
Vyvěšeno: 2013-06-06 
Sejmuto:   2013-06-24 


