
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z  2. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

8. 11. 2018 v 17:00 hod.  

na  

radnici městyse  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 

 
 

Program jednání 2. zasedání zastupitelstva,  

• Doplnění programu o povolení o podání žádosti dotace ZŠ a MŠ na vybudování 

dětského hřiště pro MŠ z dotačního programu ČEZ , schváleno všemi hlasy 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele JUDr. Drahomíra Pivoňková, 

ověřovatelem zápisu Miroslav Juračka a Ing. Filip Hudec schváleno všemi hlasy 

 

Počet přítomných zastupitelů  12, PhDr.Lenka Kamanová dojde později 

Kontrola usnesení z 1. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova konaného dne 31.10.2018  

 
II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

   
Usnesení č. 2/1/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje zástupce pro mikroregion 

Velkomeziříčsko-Bítešsko, starosta Ivo Klimeš –  

pro12      proti 0    zdržel se 0 

 

17:14 hod se dostavila Mgr. Lenka Kamanová PhDr. 

 
Usnesení č. 2/2/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje zástupce do Svak Žďársko pana Zdeňka 

Pařízka –  

pro12      proti     zdržel se1 

 

Usnesení č. 2/3/2018: zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2018, 

rozpočtové opatření č.13/2018 a rozpočtové opatření č.14/2018 se schvaluje –  

pro13      proti 0    zdržel s 0 

Zastupitelstvo ukládá starostovi městyse zadat posouzení mostků v Křižanově a dokončení 

krajnic silnice Lávky, která je po rekonstrukci 

 

Usnesení č. 2/4/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje. Starosta může schvalovat rozpočtová 

opatření kdykoliv během měsíce v příjmové části. Příjmy z rozpočtového opatření může použít 

ve výdajové části rozpočtu. Může manipulovat s rezervou na paragrafu 3636. Starosta schvaluje 

poslední rozpočtové opatření v kalendářním roce neomezeně příjmy i výdaje. O schválení 

rozpočtového opatření informuje zastupitelstvo městyse na dalším zasedání. -   

pro13      proti 0    zdržel se 0 

 



Usnesení č. 2/5/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene č.NM-0143330049255/001 a smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030046416/001 –  

pro13      proti 0    zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2/6/2018: zastupitelstvo městyse odkládá realizaci zabezpečení zdravotního střediska 

dle cenové nabídky firmy Patrol – doplnit o další nabídky jiných firem pro porovnání ceny 

pro13      proti   0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2/7/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje výběr dodavatele analýzy rizik – Vodní 

zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.  Dále schvaluje podání žádosti na Krajský úřad o spoluúčast na 

nákladech analýzy 60 %kraj 40 %obec 

pro10      proti 2     zdržel se1 

 

Usnesení č. 2/8/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje na rybník Blatník a rybník Chvojkovský  

– nechat udělat zaměření – polohopis, výškopis a příprava pro projekt a získání dotace na 

odbahnění v roce 2019 

pro13      proti 0    zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2/9/2018 :zastupitelstvo městyse odkládá snížení nájmu na rybník Blatník a rybník 

Chvojkovský dle žádosti – 

pro13      proti 0    zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2/10/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost obce Kozlov na vytvoření 

společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání a základní vzdělávání v Základní a 

mateřské škole Křižanov, příspěvková organizace pouze v případě pokud nemají uzavřenou 

smlouvu s jinou obcí 

pro13      proti 0     zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2/11/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemků p. č. 1403 a 1390/103 

ZD Křižanovsko –  

-pro12      proti  0   zdržel se1 

 

Usnesení č. 2/12/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření nájemní smlouvy  k  
pozemkům dle seznamu, který tvoří přílohu smlouvy o zemědělském pachtu č.19/2018, za 
2000,00 Kč/ha se ZD Křižanovsko na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let s tím, že u 
pozemků, které bude obec potřebovat pro jiné využití bude výpovědní lhůta 1 rok. 
- pro13      proti  0   zdržel se 0 
 

Usnesení č. 2/13/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku 296/63 za odhadní cenu 

– pro13      proti 0     zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2/14/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje přesun Božích muk –  

pro13      proti     zdržel se 

 

Usnesení č. 2/15/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje uložit vytvoření restaurátorského 

záměru Mariánského sloupu 



pro13      proti   0  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2/16/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje povolení k podání žádosti dotace ZŠ a 

MŠ a vydání souhlasu majitele pozemku, na vybudování dětského hřiště pro MŠ z dotačního 

programu ČEZ 

pro13      proti 0    zdržel se 0 

 

 

 

V Křižanově dne 8.11.2018 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková  

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Juračka, Ing. Filip Hudec  

Podpisy: 

 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 

 

 

 


