
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 33. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 

15.12. 2021 v 17:00 hod. na 

radnici městyse 
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 33. zasedání zastupitelstva 

schváleno všemi hlasy 

 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- Mgr. Kamanová Lenka, 

Ph.D, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a Musil Jan 

pro 11  proti 0  zdržel se 1  

 

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni: Hudec Filip 

17:02 došel Hudec Filip 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 33/1/2021 zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2021  

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 33/2/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje návrh rozpočtu městyse na rok 2022 a 

schvaluje pověření starosty a místostarosty k podání žádostí o dotace na akce schválené 

v rámci rozpočtu na rok 2022 

 schváleno všemi hlasy  

                                                                                                      

Usnesení č. 33/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu městyse na roky 2024 a 2025 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 33/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a 

mateřské školy, příspěvková organizace na rok 2022 a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

na roky 2023 a 2024  

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                      

Usnesení č. 33/5/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, dle upraveného návrhu 

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                     

Usnesení č. 33/6/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dle upraveného návrhu 

pro 12  proti 1  zdržel se 0 

  

Usnesení č. 33/7/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění jednacího řádu 

zastupitelstva městyse Křižanova dle upraveného návrhu 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 33/8/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o výpůjčce části nemovité 

věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik se společností 

GREEN Logistics CZ s.r.o. 

schváleno všemi hlasy 



 

Usnesení č. 33/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje darovací smlouvu ve výši 453.169 

Kč ke spolufinancování nákladů na projekt „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu 

Velkomeziříčsko -Bítešsko – fáze II“ 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 33/10/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání výběrového řízení VZMR 

na akci „Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov“ – JUDr. 

Vladimír Tögel-advokát a současně schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s JUDr. Vladimírem 

Tögelem-advokátem v částce 38.720 Kč vč. DPH a současně pověřuje starostu a místostarostu 

výběrem zhotovitele 

pro 12  proti 1  zdržel se 0    

 

Usnesení č. 33/11/2021: zastupitelstvo městyse odkládá žádost obce Jívoví do doby, než bude 

vypracována technicko-ekonomická studie „Odkanalizování a čištění odpadních vod z obcí 

Kozlov, Jívoví, Kadolec, Sviny a posouzení kapacity ČOV Křižanov“, zadanou SVK Žďársko 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 33/12/2021: zastupitelstvo městyse zamítá prodej pozemku p.č. 1590/26 v k.ú. 

Křižanov, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 33/13/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje přidělení obecního bytu č.2 na 

domě č.p. 103 pro žadatele p. Milotu, nájemné za prosinec 2021 prominuto, placení bude od 

1.1.2022 a výše nájemného 1559,- Kč + energie    

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 33/14/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje inventarizační komisi ve složení: 

Ivo Klimeš, Miroslav Juračka, Marie Hladíková, Radomíra Drlíčková 

schváleno všemi hlasy 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně chodníku v ulici Za Branou 

- informace ohledně chodníku v ulici Ořechovská 

- informace ohledně rekonstrukce silnice I/37, průtah Křižanovem 

- informace ohledně k rozšíření a sanaci I/37 

- informace ohledně Znaleckého posudku na nemovitost č.p. 136 

- informace ohledně nájmů obecních bytů 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 26.1.2022 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 15.12.2021 

Zapsala: Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


