Výpis usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny
konaného dne 16.12.2013
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu RNDr. Petr Švenda, Mgr. Emil Pásek,
zapisovatelku Anitu Ruby.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje doplněný program zasedání
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Kontrola usnesení
Odprodej části pozemků 993/2 a 994/1 o výměře cca 50m2
Odkoupení části pozemku 212/1 cca 150m2
Záměr na směnu pozemků mezi městysem Křtiny a ŠLP
Smlouva JMK a městys Křtiny č. 22190/13/OKH, 22653/13/OKH o poskytnutí
dotace pro SDH 28520 Kč
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočet městyse Křtiny na rok 2014
Smlouva o zřízení věcného břemene JMP Net plynovod Rudice-Křtiny
Odprodej budovy č.p. 81
Různé
a) Žádost o dotaci na revitalizaci zeleně na pozemcích par. č. 6 a 7/1
b) Darovací smlouva včelaři

Usnesení č. 3: ZM schvaluje odprodej části pozemků par. č. 993/2 a 994/1, stanovuje prodejní
cenu 200 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje záměr směnit pozemek par. č. 323 o výměře 255 m2, dále
pozemek 304/4 o výměře 9 m2 a pozemek č. 318 o výměře 1421 m2 za část pozemku par. č. 38/1
o výměře 1685 m2.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK v celkové výši 28.520 Kč na podporu
JSDH Křtiny a pověřuje starostu podpisem smluv č. 22190/13/OKH a 22653/13/OKH o
poskytnutí dotace.
Usnesení č. 6: ZM pověřuje starostu sestavením rozpočtového opatření č. 9
Usnesení č. 7: ZM schvaluje rozpočet městyse Křtiny na rok 2014 v příjmové části na položky a
ve výdajové části na paragrafy a to v této výši:
Příjmy:
11.593.800 Kč
Výdaje:
11.593.800 Kč
Usnesení č. 8: ZM schvaluje odprodej budovy č.p. 81 a pozemků par. č. 321, 322 za cenu
3.700.000 Kč firmě Gras CZ s.r.o. a pověřuje místostarostu ke spolupráci na přípravě kupní
smlouvy, dále pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 9: ZM pověřuje starostu podáním žádosti na SFŽP o dotaci na projekt Revitalizace
zelených ploch v intravilánu městyse Křtiny.
Usnesení č. 10: ZM schvaluje finanční dar na činnost ČSV ZO Křtiny ve výši 5000 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
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