
razítko obce

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

VESNICE ROKU 2017

Název obce:

městys Křtiny
Jméno, příjmení a titul starosty/tky:

František Novotný

Adresa obecního úřadu:

Křtiny 26
67905

tel.: 516439109

mob.: 602581375

e-mail: starosta@krtiny.cz

www stránky: http://www.krtiny.cz/

Zapojení obce do regionálních forem spolupráce (mikroregiony, partnerství, MAS, atd.):

DSO - Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

MAS Moravský kras z. s.

Kraj: Jihomoravský kraj Okres: Blansko

Počet obyvatel k 1.1.2017: 833 Katastr obce: 1118

Soutěže Vesnice roku se účastníme (včetně tohoto roku) po 6.

2016: Zlatá cihla A - zámecký park, Diplom za vzorné ved 2015: Zlatá cihla B - oprava budovy ÚM, Mimořádné oceněn

2014: Bílá stuha, Jihomoravský krajáč 3. místo 2013: Modrá stuha, Zlatá cihla C - budova ZŠ a MŠ Křtiny

2012: Cena naděje pro živý venkov JMK

Ocenění v dalších soutěžích: 

Nejkrásnější obecní úřad 2016 celostátní soutěž Moravského hospodářství - 2. místo - cena veřejnosti

Zlatý erb 2014 - Cena veřejnosti

Parádní web 2013 - cena veřejnosti - Webparáda

Environmentální chlouba našeho regionu aneb Čím jsme jedineční? - 1. místo soutěže vyhlašované Krajským úřadem JMK

za Komunitní sad ve Křtinách

Datum poslední aktualizace vlastního programu obnovy venkova (schváleného zastupitelstvem): 15.10.2002

Zpracovatel programu obnovy vesnice: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, Brno 60200



Bilance hospodaření (v tis. Kč)

skutečnost 2016 předpoklad 2017

celkové příjmy obce 19110 11346

z toho daňové 10791 9070

celkové výdaje obce 19610 10194

z toho na akce POV 5915 1000

Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami soutěže a že všechny údaje uvedené v této přihlášce a jejích přílohách jsou pravdivé.

Zavazuji se, že pokud obec, kterou zastupuji, získá některé z ocenění uvedených v bodě 8 Podmínek soutěže, bude obec v následujícím roce spolupracovat s

vyhlašovateli soutěže a bude postupovat v souladu s jejich pokyny především při propagaci této soutěže.

Souhlasím s využitím poskytnutých informací a fotografií pro účely propagace soutěže.

Datum Podpis starosty/tky a razítko obce


