
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

ze 1. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  2.11. 2022 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

- Program jednání 1. zasedání zastupitelstva  doplněný o body:  

- zástupce zřizovatele do školské rady 

- zástupce městyse pro Mikroregion Velkomeziříčsko-bítešsko  

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele-  Ing. Ivetu Dvořákovou 

-ověřovatelé zápisu pan Miroslav Juračka a Ing. Pavel Urban 

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

Počet přítomných zastupitelů  12 

Omluveni: Chylík Eduard, Jan Musil, Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 1/1/2022 zastupitelstvo městyse Křižanov bere na vědomí rozpočtové opatření 

č.11/2022 

schváleno všemi hlasy 

  

Usnesení č. 1/2/2022 zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje převod finančních prostředků 

na financování modernizace systému EZS ve výši 43.877,- Kč a schvaluje převod těchto 

finančních prostředků do investičního fondu a současně schvaluje čerpání investičního fondu 

ve výši 43.877,- Kč. 

schváleno všemi hlasy  

   

17:18 přišla Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.                                                                                              

Usnesení č. 1/3/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje finanční příspěvek na 

odměny pro vystupující žáky ve výši 6.000,- Kč na akci Křižanovský kapr - Základní školy a 

mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizaci 

pro 12  proti 0  zdrželi se 1  

 

Usnesení č. 1/4/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov bere na vědomí doporučení rady, 

prověřit a posoudit Dohodu o poskytování údajů pořízených kamerovým systémem  

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 1/5/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje zřízení parkovacího stání 

pro žadatele s průkazem ZTP na ulici U Školy 423, bez omezení na SPZ vozidel žadatele 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 1/6/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov odkládá žádost žadatele o umístění 

zmrzlinového stánku na příští zasedání zastupitelstva.  

schváleno všemi hlasy 



 

Usnesení č. 1/7/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov dle ust. §84 odst. 2 písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích deleguje Ivo Klimeše, starostu, na Valné hromady Svazu vodovodů a 

kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43385313 a to až 

do odvolání, počínaje Valnou hromadou konanou dne 14.12.2022 a současně zastupitelstvo 

městyse Křižanov dle ust. §84 odst. 2 písm. g) zákon č. 128/2000 Sb. o obcích deleguje Ivo 

Klimeše, starostu, do předsednictva a ostatních orgánu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, 

se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43385313 a to až do odvolání, 

počínaje Valnou hromadou konanou dne 14.12.2022. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 1/8/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje odkup části pozemku 

1703/6, dle situačního plánku za částku max. 800 Kč/m2.  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 1/9/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje zástupce do školské rady: 

Bc. Jiří Nobicht a Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. kdy zastupitelstvo schvaluje odměnu pro 

člena školské rady ve výši 700Kč za měsíc ode dne zvolení. 

pro 12  proti 0  zdrželi se 1  

 

Usnesení č. 1/10/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov deleguje zástupce Miroslava Juračku, 

místostarostu, na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko a současně 

deleguje zástupce Miroslava Juračku, místostarostu do rady mikroregionu, a to až do odvolání 

počínaje Valnou hromadou konanou dne 24.11.2022.  

pro 12  proti 0  zdrželi se 1  

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně jezírka u Mariánského sloupu 

- informace ohledně stavby mostku na Budíně 

- informace ohledně podání žádosti na rekonstrukci školy 

- informace ohledně nové lokality  

- informace ohledně provozní doby sběrného dvora 

- informace ohledně Zdravotního střediska 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 7.12.2022 v 17 hod. 

 

V Křižanově dne 2.11.2022 

Zapsala: Ing. Iveta Dvořáková 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Juračka, Ing. Pavel Urban 

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 


