
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

ze 41. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  31.8. 2022 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

- Program jednání 41. zasedání zastupitelstva : 

pro 11  proti 0  zdržel se 0 

 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele-  Petr Martin ml 

-ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a Ing. Krejčí Michal 

pro 11  proti 0  zdržel se 0 

 

Počet přítomných zastupitelů  11 

Omluveni: Musil Jan, Nagy Ondřej 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 41/1/2022 zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje rozpočtové opatření 

č.10/2022 

schváleno všemi hlasy 

  

Usnesení č. 41/2/2022 zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje finanční příspěvek 5000,- 

Kč na 33. ročník Křižanovského triatlonu 

schváleno všemi hlasy    

                                                                                                      

Usnesení č. 41/3/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje prodej pozemku parc. č. 

1459/18 o výměře 10 m2 dle GP 1986-83/2022 za cenu 200 Kč/m2 a současně schvaluje 

odkup pozemku parc.č. 1476/4 o výměře 43 m2 dle GP 1986-83/2022 za cenu 200 Kč/m2. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 41/4/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje prodej pozemku parc.č. 

2295/9 o výměře 6 m2 dle GP 1985-45/2022 za cenu 200 Kč/m2 a současně schvaluje odkup 

pozemku parc.č. 203/4 o výměře 33 m2 za cenu 200 Kč/m2, parc.č. 2402 o výměře 13 m2 za 

cenu 200 Kč/m2, parc.č. 203/3 o výměře 7 m2 za cenu 200 Kč/m2 a parc.č. 204/4 o výměře 7 

m2 za cenu 200 Kč/m2 dle GP 1985-45/2022 

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 41/5/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje zadání Studie 

proveditelnosti novostavby tělocvičny dle cenové nabídky zpracovatele: Ing. Jakub Karmazín, 

IČO 06730876 v celkové výši 168.600,- Kč s termínem plnění 03/2023 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 41/6/2022: zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje pronájem rybníků ve 

vlastnictví městyse Křižanova, dle předloženého doporučení hodnotící komise 

pro 9  proti 0  zdrželi se 2 

 



 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně ceny energií městyse 

- informace ohledně dětí z UA 

-informace ohledně budov na zámku  

 

Příští zastupitelstvo se bude konat po volbách 

 

V Křižanově dne 31.8.2022 

Zapsal:  Petr Martin ml. 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 


