
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 38. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  24.5. 2022 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

- Program jednání 38. zasedání zastupitelstva doplněný o body: 

   Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodí Moravy, s.p. 

   Záměr prodat budovu č.p. 136 (staré zdravotní středisko) 

  

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

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

Ph.D. 

-ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a Nagy Ondřej 

pro 12  proti 0  zdržel se 0 

 

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni: Hudec Filip, Ing. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

17:02 přišel p. Hudec 

 

Usnesení č. 38/1/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2022 

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 38/2/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy č.: NM-

001030075175/002-VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 schváleno všemi hlasy   

                                                                                                      

Usnesení č. 38/3/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy č. SP/80/2022 o 

umístění a provedení stavby „Křižanov-zasíťování lokality Na Zahrádkách“ SO 302 

Vodovod, SO 303 Splašková kanalizace se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 38/4/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o čerpání investičního fondu 

ve výši 146.205,- Kč na pořízení zahradního traktoru SECO STARJET P5, Základní škole a 

mateřské škole Křižanov, příspěvková organizace 

schváleno všemi hlasy 

 

                                                                                                   

Usnesení č. 38/5/2022: zastupitelstvo městyse v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů 

zastupitelstva městyse Křižanova na volební období 2022-2026 ve výši 15 členů 

pro 9  proti 3  zdržel se 1  

 



Usnesení č. 38/6/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje přidělení bytu č. 5 o dispozici 1+1, 

Zámek č.p. 2 žadateli č. 5 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 38/7/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje znění předložené kroniky v plném 

rozsahu 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 38/8/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání opravy ulice Polní dle 

předložené nabídky ve výši 372 788,90 Kč vč. DPH firmě COLAS CZ, a.s. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 38/9/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 1137/2022-SML/Jas s Povodím Moravy, 

s.p. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 38/10/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje prodej budovy č.p. 136, na 

pozemku parc. č. st. 71 o výměře 591 m2 v k.ú. Křižanov, 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 ze dne 29. 11. 2021, zpracovaný Ing. Ivo Doležalem 

schváleno všemi hlasy 

pro 11  proti 2  zdržel se 0  

                                                  

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně výběrového řízení na rybníky pro roky 2023-2033 

- informace ohledně silnice I/37 

-informace ohledně nové obytné lokality 

-informace ohledně cementace přivaděče vody 

-informace ohledně změny územního plánu č. 1 

-informace ohledně veřejného osvětlení 

-informace ohledně nové nástavby na části školní budovy 

-informace ohledně mapování hřbitova 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 22.6.2022 nebo 29.6.2022 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 24.5.2022 

Zapsala:  Mgr. Kamanová Lenka Ph.D. 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 


