
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 37. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  27.4. 2022 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

- Program jednání 37. zasedání zastupitelstva doplněný o bod: 

       -rozšíření počtu zastupitelů  na volební období 2022 - 2026 

  

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

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

zápisu pan Juračka Miroslav a Urban Pavel Ing. 

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni: Mgr. Kamanová Lenka Ph.D. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 37/1/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2022, dle 

předloženého návrhu 

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 37/2/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni 

č. NM-014330072098/003-YPM 

 schváleno všemi hlasy  

                                                                                                      

Usnesení č. 37/3/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemku tak, aby pozemek 

pod komunikací byl obce Kadolec, za pozemek navazující na katastrální území Křižanov, 

nebo v katastrálním území Křižanov 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 37/4/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje prodej budovy č.p. 136 Kraji 

Vysočina, za účelem výstavby zázemí pro management Domova Kamélie, příspěvková 

organizace, s podmínkou předkupního práva pro Městys Křižanov, za cenu 2 400 000,- Kč, 

dle znaleckého posudku č. 1132-12/2021 

pro 11  proti 1  zdržel se 0 

 

                                                                                                   

Usnesení č. 37/5/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem nebytových prostor 

v přízemí budovy radnice „holičství“ žadatelce paní Němcové, výše nájemného 1500 Kč/měs, 

bez energií, stavební úpravy budou hrazeny městysem, vybavení na náklady žadatelky 

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 37/6/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem kanceláře v 1. patře 

budovy radnice žadatelce paní Richterové, výše nájemného 1500 Kč/měs., vč energií 



schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 37/7/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje program podpory obnovy domů 

v obci Křižanov na rok 2022 dle předloženého návrhu s účinností od 1.6.2022 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 37/8/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje rozšíření počtu zastupitelů  na 15, 

pro volební období 2022 – 2026 

pro 9  proti 1 zdržel se 2  

                                                  

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně výběrových řízení 

- informace ohledně opravy komunikací 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve úterý  24.5.2022 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 27.4.2022 

Zapsal:  Nagy Ondřej 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 

 

 

 


