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Výpis usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 30.09.2013 

 
 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu p. Františka Meluzína, pí Annu Kalincovou , 
zapisovatelku Anitu Ruby  
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání 
Program: 
 

1) Kontrola usnesení 
2) Smlouva o smlouvě budoucí EON – parcela 837 – rozšíření DS 
3) Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku na Svazek vodovodů a kanalizací 

z městyse Křtiny 
4) Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku ze Svazku vodovodů a kanalizací 

na městys Křtiny 
5) Žádosti o příspěvek na činnost 

a) Klubu seniorů  Křtiny 
b) Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny – příspěvek na činnost 
c) Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny – účelový dar 

6) Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2014 
7) Odkup pozemku parcela č. 75 
8) Pronájem koupaliště 
9) Změny územního plánu 
10) Různé  

a) Most mezi par. č. 709 a par. č.713 
b) Cesta par. č. 709 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí v předloženém znění na zřízení 
věcného břemene  na pozemku par. č. 837, „Křtiny – rozšíření DS, Černík“ a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
Usnesení č. 4: ZM schvaluje finanční dar  pro Klub seniorů Křtiny zastoupený p. Miroslavem 
Urbánkem ve výši 6000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje finanční dar   na činnost Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny 
ve výši 13.700 Kč  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.      
Usnesení č. 6: ZM schvaluje finanční dar   na nákup keramické pece pro  Občanského sdružení 
při ZŠ a MŠ Křtiny ve výši 10.000 Kč  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Usnesení č. 7: ZM schvaluje příspěvek na financování IDS JMK ve výši 39.500 Kč, tj. 50 Kč na 
obyvatele. Částka příspěvku bude součástí rozpočtu městyse na rok 2014. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje nákup  pozemku par. č. 75 o výměře 219 m2 v ceně 500 Kč/m2  a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
Usnesení č. 9: ZM pověřuje starostu a místostarostu městyse zajištěním přípravy smlouvy o 
pronájmu koupaliště Křtiny na sezónu 2014 a 2015 nájemci p. Přikrylovi.  
Usnesení č. 10: ZM schvaluje změnu vypuštění  návrhu  chodníku z ÚP mezi plochami 18B a 92 
v severozápadní části městyse v k.ú. Křtiny parc.č.  838/2, 838/3 a 853/2,3,4 – (žádost č.3). 
Usnesení č. 11: ZM schvaluje změnu využití pozemků z Is na Ir, změna se týká ploch v k. ú. 
Křtiny parc.č.  874/1  a  st.874/2 – (žádost č.9) 
Usnesení č. 12: ZM schvaluje změnu využití pozemků z orné půdy na Is, změna se týká ploch 
v k. ú. Křtiny parc.č. 38/79 a 894  - (žádost č.26), parc.č. 38/19 – (žádost č.27) 
Usnesení č. 13: ZM schvaluje změnu využití pozemků na Br,  změna se týkají ploch pozemků 
v k.ú. Křtiny parc.č.293/2, 293/3, 293/4, 293/5 a 293/6- (žádost č. 19), parc.č. 304/18 – (žádost č. 
20). 
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Usnesení č. 14: ZM schvaluje změnu využití pozemků na Bp,  změna se týkají ploch pozemků v k.ú. 
Křtiny parc.č.321 a 322 – (žádost č. 28). 
Usnesení č. 15: ZM schvaluje změnu ÚP - prodloužení stávajícího chodníku podél silnice 
III/37365, směrem Bukovina a k pozemku parc.č. 1084 m (k budovám č.p. 38, 39 a 40 - bytový 
dům – (žádost č. 24) 
Usnesení č. 16: ZM schvaluje změnu využití pozemků na Br,  změna se týkají ploch pozemků 
v k.ú. Křtiny parc.č.1082 a 1083 - (žádost č. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
František Meluzín, v.r. 
Anna Kalincová, v.r. 
                                                                                                 Starosta: František Novotný, v.r. 
Za správnost vyhotovení: Anita Ruby  
 
Vyvěšeno: 2013-10-09 
Sejmuto:   2013-10-25 


