
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 36. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  30.3. 2022 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

- Program jednání 36. zasedání zastupitelstva doplněný o body: 

Žádost o finanční podporu Popálky o.p.s. 

                  Žádost o finanční příspěvek 2022 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad  

                  Sázavou  

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

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

Ph.D.- ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a Ing Krejčí Michal 

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni: Tvarůžek Stanislav 

 

17:05 přišel pan Tvarůžek 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 36/1/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2022, dle 

předloženého návrhu 

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 36/2/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu č. SFP/18/2022 se Svazem 

vodovodů a kanalizací Žďársko na projektovou dokumentaci „Křižanov – rekonstrukce 

kanalizace ul. Šibeník“ v hodnotě 196.000,- Kč 

 schváleno všemi hlasy  

                                                                                                      

Usnesení č. 36/3/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemků parc. č. 78/13 o 

výměře 1261 m2, parc. č. 78/12 o výměře 651 m2 a parc. č. 64/5 o výměře 178 m2 v k.ú. 

Bojanov u Dolní Libochové za pozemky parc. č. 183/2 o výměře 94 m2, parc. č. 192/5 o 

výměře 11 m2, parc. č. 144/20, 144/21, 144/22, 144/23 a 243/6 o výměrách dle GP 76-

10/2021 v k.ú. Bojanov u Dolní Libochové 

pro 12    proti  0  zdržel se 1  

 

Usnesení č. 36/4/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemků par. č. 423 o 

výměře 4338 m2 a parc. č. 144/17 o výměře 1723 m2 v k.ú. Bojanov u Dolní Libochové, za 

pozemky parc. č. 183/20 a 183/22 o výměrách dle GP 76-10/2021 v k.ú. Bojanov u Dolní 

Libochové 

schváleno všemi hlasy 

 

                                                                                                   



Usnesení č. 36/5/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje odkup pozemku parc. č. 183/23 dle 

GP 76-10/2021 za částku 30 Kč/m2 

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 36/6/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje pověření starosty a místostarosty 

výběrem zhotovitele mostku v ul. Budín 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 36/7/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje Ceník služeb – pečovatelská služba 

Křižanov, dle předloženého návrhu, s platností od 1.4.2022 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 36/8/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje nákup zahradního traktoru zn SECO 

STARJET P05 pro Základní školu a mateřskou školu Křižanov, příspěvková organizace 

v hodnotě 153 900,- Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 36/9/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje úpravu vjezdu k domu č.p. 181 ulice 

Budín, dle žádosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 36/10/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar ve výši 1000,- Kč 

organizaci Linka bezpečí, z.s. 

pro 12    proti  0  zdržel se 1 

 

Usnesení č. 36/11/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč 

Janu Tomšíkovi 

pro 11    proti  0  zdržel se 2  

 

Usnesení č. 36/12/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar ve výši 4.000,- Kč 

organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 36/13/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar ve výši 4.000,- Kč 

organizaci Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Křižanov 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 36/14/2022: zastupitelstvo městyse zamítá žádost o finanční podporu organizace 

Popálky o.p.s. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 36/15/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč 

organizaci Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

schváleno všemi hlasy 

 

                                                  

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně opravy komunikací 

- informace ohledně plynovodu v nové lokalitě 

- informace ohledně RE-USE centra 



- informace ohledně odpadů 

- informace ohledně domova Kamélie  

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 27.4.2022 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 30.3.2022 

Zapsala:  Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D. 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 

 

 

 


