
 Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj 

Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z  5. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

27. 2. 2019 v 17:00 hod.  

na  

radnici městyse  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 

 
 

Program jednání 5. zasedání zastupitelstva,  

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Juračku Miroslava a pana Krejčího Michala, Ing 

   schváleno všemi hlasy 

 

Počet přítomných zastupitelů  12, omluven Petr Martin st. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

   

Usnesení č. 5/1/2019 zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o dobudování chodníku na ulici 

Ořechovská.  Zahájí se jednání o výkupu pozemků pro realizaci chodníku. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 5/2/2019: zastupitelstvo městyse ukládá starostovi a místostarostovi zahájit 

jednání, ve věci průjezdnosti ulice Za branou, se zúčastněnými osobami. Věc řešit domluvou.  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 5/3/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

č.: NM-014330049527/001 

schváleno všemi hlasy      

 

 

Usnesení č. 5/4/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje Dotisk knihy „Křižanov VI“ v počtu 

200 ks  

pro 8     zdrželi se 4 

 

Usnesení č. 5/5/2019: Žádost o pronájem pozemku st. 857,  

zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek k nájemní smlouvě, kde bude stávající pronajatá 

plocha rozdělena na zastavěnou a nezastavěnou plochu.  

pro 10     proti  1   zdržel se 1 

 

Usnesení č. 5/6/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje Nový jednací řád městyse Křižanova, 

včetně změn, s tím, že stanoví jeho účinnosti od 1.3.2019. 

schváleno všemi hlasy   

    



Usnesení č. 5/7/2019: zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o pronájem nebytových prostor, 

řešit s žadatelem na místě 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 5/8/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje  umístění sídla lékaře na zdravotním 

středisku 

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 5/9/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje ponechání stávajícího limitu pro volný 

nákup do 15 tis. Kč pro ředitele příspěvkové organizace, nákupy v rozmezí 15000,- - 50000,- 

Kč musí schválit statutární zástupce (starosta, místostarosta) a  nad 50000,- Kč musí schválit 

zastupitelstvo, a to formou dodatku ke zřizovací listině. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 5/10/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje ponechání celé dotace organizacím, 

které nedodali vyúčtování v termínu s tím, že bude provedena úprava pravidel pro další 

období.  

pro 11        zdržel se 1 

 

Usnesení č. 5/11/2019: zastupitelstvo městyse zamítá prezentaci v deníku 5+2, IDNES, MF 

DNES  

pro 1     proti  8   zdrželi se 3 

 

 

Zatupitelstvo bere na vědomí : 

 

Informace k automatickému externímu defibrilátoru DEFIBTECH       

Informace ohledně Výběrového řízení, Revitalizace zeleně II. etapa 

Informace finanční a kontrolní komise ohledně nájmů Bytových a nebytových prostor 

v majetku městyse a kontrolu vyúčtování dotací spolkům za rok 2018 

 

 

V Křižanově dne 27.2.2019 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková  

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 

 


