
Zastupitelstvo městyse Křižanov, okres Žďár nad Sázavou 

kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Křižanov, konaného dne 31.10.2018 od 17.00 
hod v budově Sokolovny 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí 

- složení slibu novými členy zastupitelstva  

 

Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova 
 
Usnesení č. 1/1/2018 zastupitelstvo městyse Křižanova schvaluje program jednání – 

jednomyslně   

 

Usnesení č.  1/2/2018 - zastupitelstvo městyse Křižanova schvaluje stanovení  jednoho 
místostarosty.  
 
 
Usnesení č. 1/3/2018 - Zastupitelstvo městyse Křižanova v souladu s § 84 odst. 2 písm. K) 
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva 
uvolněn a pro výkon místostarosty městyse bude neuvolněný člen zastupitelstva.   
 
 
Usnesení č. 1/4/2018 - Zastupitelstvo městyse Křižanova schvaluje veřejný způsob volby 
starosty a místostarosty. 
 

 

Usnesení č. 1/5/2018 - Zastupitelstvo městyse Křižanova volí starostou městyse Křižanova 
pana  Ivo Klimeše  

 

 

Usnesení č. 1/6/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova volí místostarostou městyse 
Křižanova P. Juračku Miroslava 

 
 
Usnesení č. 1/7/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova zřizuje finanční výbor a kontrolní 
výbor. Oba výbory budou 3 členné. 

 



Usnesení  č. 1/8/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova volí předsedou finančního výboru: 
Mgr. et. Mgr. Lenku Kamanovou, PhD    

 

Usnesení č. 1/9/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova volí předsedou kontrolního výboru: p. 
Eduarda Chylíka.  

 

Usnesení č. 1/10/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova volí členy finančního výboru: p. 
Radomíru Schmidovu , ing. Filipa Hudce. 

 

Usnesení č. 1/11/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova volí členy kontrolního  výboru: p. 
Martina Petra st., p. Jiřího Šibora. 

 
 
Usnesení č.  1/12/2018 Zastupitelstvo městyse zastupitelstvo zřizuje Komisi fondu rozvoje 
bydlení a pro stavební záležitosti, který bude mít 5 členů. 

 
 
Usnesení č. 1/13/2018 Zastupitelstvo odkládá zřízení Sboru pro občanské záležitosti popř. jiné 
komise na některé další zasedání.   

 

 

Usnesení č. 1/14/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova volí předsedou Komise fondu rozvoje 
bydlení a pro stavební záležitosti p. Michala Krejčího. 

 

 

 Usnesení č. 1/15/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova volí členy Komise fondu rozvoje 
bydlení a pro stavební záležitosti p. ing. Mužátka, p. Stanislava Tvarůžka, p. Jana Musila, p. 
Zdeňka Pařízka  

 
 
Usnesení č. 1/16/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova stanoví odměnu místostarosty za 
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 10.000.- Kč za měsíc. 
Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

 

Usnesení č. 1/17/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova stanoví odměnu za výkon funkce 
předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise zastupitelstva  ve výši 1000,- Kč za měsíc a 
předsedy Komise Fondu rozvoje bydlení a pro stavební záležitosti ve výši 1400,- Kč za měsíc, 
od 1.11.2018. Člena výboru a člena komise ve výši 700,-  Kč a Fondu rozvoje bydlení a pro 
stavební záležitosti ve výši 1100,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do 



funkce předsedy nebo člena výboru a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

 

Usnesení č. 1/18/2018  Zastupitelstvo městyse Křižanova v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 
2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu členovi zastupitelstva ve výši 500,- Kč za měsíc, od 
1.11.2018. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru 
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

 

Usnesení č. 1/19/2018 Zastupitelstvo městyse Křižanova v souladu s § 74 odst. 3 zákona o 
obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva 
náleží nejvyšší odměna, a to mimo Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavební záležitosti, 
kde se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet odměny 
předsedy, člena komise a odměny zastupitele. 

 

 

…………………………………                                …………………………………….. 

Miroslav Juračka                                                               Ivo Klimeš 


