
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 39. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  22.6. 2022 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

- Program jednání 39. zasedání zastupitelstva doplněný o body: 

- nechat zpracovat nabídku na projektovou dokumentaci tělocvičny  u školy 

- smlouvu č. SFP/36/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďrásko na 

projektovou dokumentaci „Křižanov – zasíťování lokality Na Zahrádkách“ 

v hodnotě 145.000,- Kč 

- zpracování projektové dokumentace na chodník v ulici Ořechovská  

  

pro 11  proti 0  zdržel se 0 

 

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

Ph.D. 

-ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a Tvarůžek Stanislav 

pro 11  proti 0  zdržel se 0 

 

Počet přítomných zastupitelů 11 

Omluveni: Hudec Filip, Ing., Martin Petr ml. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 39/1/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.7/2022 a 

současně bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2022 a č.6/2022 

schváleno všemi hlasy 

  

Usnesení č. 39/2/2022 zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet za rok 2021 městyse 

Křižanova, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Křižanova a účetní 

závěrky za rok 2021, bez výhrad a zároveň přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a 

nedostatků, termín odstranění 31.7.2022 

schváleno všemi hlasy   

                                                                                                      

Usnesení č. 39/3/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2021 Základní 

školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizace, bez výhrad 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/4/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje přesun prostředků z výsledku 

hospodaření za rok 2021 Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace 

z hlavní činnosti v částce 5.888,18,- Kč a z hospodářské činnosti v částce 6.019,10,- Kč. 

schváleno všemi hlasy 

 

                                                                                                   



Usnesení č. 39/5/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení rozpočtu na provoz pro 

Základní školu a mateřskou školu Křižanov, příspěvková organizace v celkové výši 600.000,- 

Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

 

Usnesení č. 39/6/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje výmalbu přístavby Základní školy a 

mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace dle nabídky paní Lenky Kaštanové, 

dokončovací stavební práce ve výši 167.668,- Kč. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/7/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje vyřazení nedokončené investice ZŠ 

tělocvična, karta majetku 678 - projektová dokumentace „Přístavba tělocvičny k ZŠ 

Křižanov“, z důvodu nerealizovatelnosti a finanční náročnosti investice. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/8/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje výběr zpracovatele Studie 

proveditelnosti na projekt „Stavební úpravy a nástavba objektu ZŠ Křižanov“ včetně 

zpracování a podání žádosti o dotaci zpracovateli – Energetická agentura Vysočiny, IČO: 

70938334 dle předložené nabídky v celkové výši 85.000,- Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/9/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje darovat část parc.č. 419/25 dle GP 

104-50/502 nacházející se v katastrálním území Bojanov u Dolní Libochové panu Tvarůžkovi 

a současně schvaluje uzavření darovací smlouvy 

pro 10  proti 0  zdržel se 1  

 

Usnesení č. 39/10/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách 

napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 

nájemní č.2022/4000244294 se společností  Gas Net, s.r.o. 

schváleno všemi hlasy 

                                                  

Usnesení č. 39/11/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje pověření starosty a místostarosty 

výběrem zhotovitele mostku v ulici Budín. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/12/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 

SD/5/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/13/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 

SD/4/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/14/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje odkup pozemku parc. č. 2332/71 za 

částku 100 Kč/m2 a odkup pozemku parc. č. 1717/2 za částku 115 Kč/m2, současně schvaluje 

uzavření kupní smlouvy 

schváleno všemi hlasy 

 



Usnesení č. 39/15/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení rozpočtu na odpadové 

hospodářství ve výši 500 000,- Kč. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/16/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání poptávky na zpracování 

projektu tělocvičny při Základní škole Křižanov 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/17/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu č. SFP/36/2022 se Svazem 

vodovodů a kanalizací Žďársko na projektovou dokumentaci „Křižanov – zasíťování lokality 

Na Zahrádkách“ v hodnotě 145.000,- Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 39/18/2022: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání zpracování projektové 

dokumentace na chodník v ulici Ořechovská – Ing. Lukáš Mazel, IČO 3338908 do max. výše 

150.000,- Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně lokality Na Zahrádkách 

- informace ohledně cementace přivaděče 

- informace ohledně veřejného osvětlení 

- informace ohledně projektu Doprůzkum analýzy rizik 

- informace ohledně ubytování ukrajinských uprchlíků v domově Kamélie 

- informace ohledně úsekového měření 

- informace ohledně revitalizace Masarykova náměstí 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 20.7.2022  a nebo 31.8.2022 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 22.6.2022 

Zapsala:  Mgr. Kamanová Lenka Ph.D. 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 


