
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z  3. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

12. 12. 2018 v 17:00 hod.  

na  

radnici městyse  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 

 
 

Program jednání 3. zasedání zastupitelstva,  

• Doplnění programu o  

Návrh o inventarizační komisi 

                  Žádost o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Křižanov na roky 2019-2021 

                  Žádost o schválení platby za zasíťování části budovy 

                  Žádost o navýšení limitu 

schváleno všemi hlasy 

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

Pivoňková, ověřovatelem zápisu Miroslav Juračka a Martin Petr ml. 

   pro 11     1 se zdržel 

Počet přítomných zastupitelů  12, omluvena PhDr.Lenka Kamanová 

 
II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

   
Usnesení č. 3/1/2018 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet na rok 2019 rozšířený o 

územní studii a dotisk knihy Křižanov III 

schváleno všemi hlasy      

 
Usnesení č. 3/2/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 16 a bere na 

vědomí rozpočtové opatření č. 15 

schváleno všemi hlasy     

 

Usnesení č. 3/3/2018: Žádost o zpevnění přístupové komunikace 

zastupitelstvo městyse navrhuje  nezpevňovat komunikaci a udržovat ji v provozu schopném 

stavu včetně šachty. 

schváleno všemi hlasy      

 

Usnesení č. 3/4/2018: Žádost o ukončení nájemního vztahu 

zastupitelstvo městyse navrhuje schválit dodatky o nájmu nebytových prostorů, kde se mění 

nájemce. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. 

schváleno všemi hlasy      

 

Usnesení č. 3/5/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o udělení souhlasu 

s technickým zhodnocením – pošta Křižanov 

schváleno všemi hlasy      

 

Usnesení č. 3/6/2018: žádost o odstranění svislého dopravního značení 



zastupitelstvo městyse zamítá odstranění dopravního značení (ulice Lavky) s tím, že bude 

doplněno o dodatkové tabulky „mimo dopravní obsluhy“ a  posečkání na zprávu o stavu 

mostku. Po posouzení mostku, řešit dohodu mezi ZD a Městysem na užívání místních 

komunikací.  

pro 9     proti  2   zdržel se 1 

 

Usnesení č. 3/7/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje členy  Sboru pro občanské záležitosti 

předseda p. Klimeš, členové :p. Juračka, p. Smejkalová, p. Krčová, p. Němcová,  p. Šibor 

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 3/8/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu 

komunikace v místí části Bojanov, podání žádosti o převod části pozemku v této komunikaci 

z Kraje Vysočina na Městys. Přijetí daru pozemku, který se nachází v komunikaci a je 

v majetku soukromé osoby a zavázání se k darovaní stejné výměry do majetku darujícího při 

řešení jiné komunikace.  

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 3/9/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene 1030046920/001 

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 3/10/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění kamerového systému na 

zdravotní středisko, dle cenové nabídky firmy Patrol 

pro 11     proti     zdržel se 1 

Usnesení č. 3/11/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje provedení posouzení mostků dle 

cenové nabídky na posouzení technického stavu mostků v Křižanově firmou DIVIP 

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 3/12/2018: zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace o zastavovací studii 

Lihovar Křižanov 

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 3/13/2018: zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace a nabídku na přesun 

Božích muk 

 

Usnesení č. 3/14/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na inventarizační komisi 

členové : p. Klimeš, p. Juračka, p. Coufal, p. Hladíková, p. Šibor 

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 3/15/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o schválení rozpočtu ZŠ a 

MŠ Křižanov na roky 2019-2021 

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 3/16/2018: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o schválení platby za 

zasíťování části budovy  ZŠ 

pro 11      proti     zdržel se 1 

Usnesení č. 3/17/2018: zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o navýšení limitu 

pro 8     proti  3   zdržel se 1 



 

V Křižanově dne 12.12.2018 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková  

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 

 

 

 


