
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 35. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  2.3. 2022 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 35. zasedání zastupitelstva doplněný o bod - Pomoc Ukrajině 

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- Nagy Ondřej ověřovatelé 

zápisu pan Juračka Miroslav a Petr Martin ml. 

pro 11  proti 0  zdržel se 1 

 

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni: Petr Martin st, 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 35/1/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení passportu hřbitova od 

společnosti DATAPROCON dle cenové nabídky NAB-22-010 v částce 249 986,- vč DPH 

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 35/2/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2022/00067 se společností CETIN a.s. 

schváleno všemi hlasy  

                                                                                                      

Usnesení č. 35/3/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření dohody o prostorovém 

uspořádání staveb č. DPUS/3/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou 

akciovou společností, a.s. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 35/4/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene NM-001030071576/003-VMRE pro připojení 

RD na ulici Polní 

schváleno všemi hlasy 

 

17:32 hod přišel Petr Martin st.    

                                                                                                   

Usnesení č. 35/5/2022: zastupitelstvo městyse odkládá pořízení Knihovnického systému, 

bude požádáno o dotační titul 

pro  12  proti  1 zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 35/6/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje bezplatné poskytnutí sokolovny 

během pořádání příměstského tábora pro spolek Vodotrysk z.s.  

pro 12  proti 0  zdržel se 1 



Usnesení č. 35/7/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje záměr darovat ČOV včetně ČS1, 

ČS2, ČS 3 a ČSA + DZ do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a současně 

schvaluje uzavřít darovací smlouvu 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 35/8/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodat část par. č. 2323 o 

výměře cca 200 m2 v k.ú. Křižanov v částce 100 Kč/m2, výměra bude upřesněna dle GP a 

současně schvaluje uzavřít kupní smlouvu 

pro 12  proti 0  zdržel se 1 

 

Usnesení č. 35/9/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje záměr pronajmout část par. č. 1381/1 

o výměře cca 50 m2 v k.ú. Křižanov, za údržbu, a současně schvaluje uzavřít pachtovní 

smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 

pro 12  proti   zdržel se 1 

 

Usnesení č. 35/10/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směnit část par. č. 877 o 

výměře cca 2500 m2 v k.ú. Křižanov (bude upřesněno dle GP) za par. č. 1694/4 a par. č. 

2332/72 pro budoucí cyklostezku a současně schvaluje uzavření směnné smlouvy 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 35/11/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směnit část par. č. 256 v k.ú. 

Křižanov, dle GP 1922-184/2020 za par. č. 1694/8 a par. č. 2332/75 pro budoucí cyklostezku 

a současně schvaluje uzavření směnné smlouvy 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 35/12/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směnit část par. č. 2328 o 

výměře cca 310 m2 a část parc. č. 1628 o výměře 45 m2 v k.ú. Křižanov (bude upřesněno dle 

GP) za část par. č. 1456 o výměře cca 287 m2 v k.ú. Křižanov (bude upřesněno dle GP) a 

současně schvaluje uzavření směnné smlouvy 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 35/13/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje odkup pozemků par. č. 1703/12 o 

výměře 123 m2 a par. č. 2332/40 o výměře 154 m2 v k.ú. Křižanov za částku 350 Kč/m2 a 

současně schvaluje uzavření kupní smlouvy 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 35/14/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje rozdělení finančních prostředků 

organizacím dle předloženého návrhu Finančního a Kontrolního výboru 

schváleno všemi hlasy 

 

18:21 hod odešla Kamanová Lenka 

                                                  

Zastupitelstvo bere na vědomí:  

- informace ohledně pomoci Ukrajině 

- informace ohledně opravy průtahu I/37 

- informace ohledně lokality Na Zahrádkách 

- informace ohledně budovy starého zdravotního střediska 

-informace ohledně projektu nástavby školy a nové tělocvičny 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 30.3.2022 v 17 hod 



 

V Křižanově dne 2.3.2022 

Zapsal:  Nagy Ondřej 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


