
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 3. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  25.1. 2023 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

Složení slibu nového zastupitele Miroslava Sýkory 

 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

- Program jednání 3. zasedání zastupitelstva  

pro 13  proti 0  zdržel se 0 

 

      Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji:  

- zapisovatele -  Ing. Ivetu Dvořákovou 

-ověřovatelé zápisu - Miroslav Juračka a Martin Petr 

pro 13  proti 0  zdržel se 0  

 

Počet přítomných zastupitelů  13 

Omluveni: Jiří Nobicht, Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  
 
Usnesení č. 3/1/2023 zastupitelstvo městyse Křižanov bere na vědomí rozpočtová opatření č.12/2022 

a č.13/2022 

  

Usnesení č. 3/2/2023 zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje ponechání odměny pro neuvolněné 

zastupitele a radní ve stávající výši. 

schváleno všemi hlasy  

   

Usnesení č. 3/3/2023: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje vstup do Svazu měst a obcí ČR, 

IČO: 63113074 

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 3/4/2023: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje poskytnutí dotace z Programu 

podpory obnovy domů v obci Křižanov žadatelům a současně vlastníkům pozemku st. parc. 276 ve 

výši 400 000 Kč. Současně pověřuje starostu k zajištění potřebných kroků a uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace.  

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 3/5/2023: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje poskytnutí daru ve výši 104 000,- Kč 
pro Spolek Katolického domu v Křižanově 

pro 9 proti 4 zdržel se 0 

 

Usnesení č. 3/6/2023: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2345 o 
výměře 62 m2, parc.č. 2256 o výměře 3 m2, parc.č. 2290/4 o výměře 49 m2 dle geometrického plánu. 
za pozemek parc.č. 2257/6 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Křižanov  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 3/7/2023: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje směnu části pozemku parc.č. 433/63 
o výměře cca 2430 m2 v k.ú. Křižanov (bude upřesněno GP) za pozemky parc.č. 1792/2 o výměře 
2430 m2 a parc.č. 2332/57 o výměře 220 m2 v k.ú. Křižanov pro budoucí cyklostezku. 



schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 3/8/2023: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje pronájem částí parc.č. 2283/2 o 
výměře 9m2 v k.ú. Křižanov, dle zákresu viz. příloha, za podmínek: Zmrzlinový stánek bude obložen 
dřevěným materiálem (např. foto), nutno předložit návrh vzhledu RM; bez venkovního posezení; 
využívána bude výhradně pronajatá část pozemku o výměře 9 m2; nájemné je stanoveno dle obecně 
závazné vyhlášky č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle článku 5. bod c) 
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ve výši 30 Kč/m2 a započatý den. 
schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 3/9/2023: zastupitelstvo městyse Křižanov odkládá žádost o navýšení částky na nákup 
materiálu a služeb – Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace a současně 
pověřuje starostu a místostarostu o aktualizaci znění zřizovací listiny příspěvkové organizace a 
připravení podkladů na další zasedání zastupitelstva. 
schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 3/10/2023: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje úpravu dokumentu Pravidla 

městyse Křižanova pro poskytování dotací a darů  

pro 1 proti 10 zdržel se 2 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně zasedání rady městyse Křižanova 

 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 1.3.2023 v 17 hod. 

 

V Křižanově dne 25.1.2023 

Zapsala: Ing. Iveta Dvořáková 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Juračka, Martin Petr 

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 


