
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 2. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  7.12. 2022 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

- Program jednání 2. zasedání zastupitelstva  

pro 13  proti 0  zdržel se 0 

 

      Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji:  

- zapisovatele -  Ing. Ivetu Dvořákovou 

-ověřovatelé zápisu - Miroslav Juračka a Jan Musil 

pro 13  proti 0  zdržel se 0  

 

Počet přítomných zastupitelů  13 

Omluveni: Ing. Gabriela Vávrová, Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  
 

Usnesení č. 2/1/2022 zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje návrh rozpočtu městyse na 

rok 2023 včetně úprav a současně pověřuje starostu ke schválení posledního rozpočtového 

opatření v roce v neomezené výši. 

schváleno všemi hlasy 

  

Usnesení č. 2/2/2022 zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje návrh rozpočtu Základní 

školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace na rok 2023 

schváleno všemi hlasy  

   

Usnesení č. 2/3/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu Základní a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace na roky 2024 

a 2025 

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 2/4/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje vydání změny č.1 

Územního plánu Křižanov dle navrhovaného usnesení (samostatná příloha)  

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 2/5/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje umístění Z-BOXu na části 

parcely 1672/7 o výměře 2,1 m2 za částku 2.000,- Kč + DPH/rok na dobu neurčitou 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 2/6/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje inventarizační komisi ve 

složení: Ivo Klimeš, Miroslav Juračka, Marie Hladíková, Radomíra Drlíčková  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 2/7/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje zasypání jezírka u 

Mariánského sloupu včetně nové výsadby dle návrhu firmy Greenberg 

pro 11  proti 1   zdržel se 1 



 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně rady městyse Křižanova 

- informace ohledně umístění zmrzlinového stánku 

- informace ohledně Přehledu výsledků průměrného složení SKO 

- informace ohledně odvozu nepojízdných automobilů 

- informace ohledně ranního parkování u školy 

- informace ohledně možnosti přecházení vozovky ze Šibeníku a Ořechovské ulici 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 25.1.2023 v 17 hod. 

 

V Křižanově dne 7.12.2022 

Zapsala: Ing. Iveta Dvořáková 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Juračka, Jan Musil 

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 


