
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z  6. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

3. 4. 2019 v 17:00 hod.  

na  

radnici městyse  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 

 
 

Pprogram jednání 6. zasedání zastupitelstva, doplněno o body: 

vytvoření nových webových stránek městyse  

nákup lesního pozemku 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Juračku Miroslava a pana Šibora Jiřího 

 schváleno všemi hlasy 

 

Počet přítomných zastupitelů  13 

 
II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

   
Usnesení č. 6/1/2019 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019 a bere na 

vědomí rozpočtové opatření č.1/2019 

schváleno všemi hlasy 

 
Usnesení č. 6/2/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje opravu chodníku v ul. Pod Šibeníkem 

u č.p. 383 za odmínky, že chodník musí být z dlažby „I“ nebo „parkety“ tloušťky 8 cm, 

s obrubou 10 cm na povrch vozovky, částka bude  proplacena po realizaci proti faktuře 

vystavené na Městys Křižanov do celkové maximální částky 15637,- Kč vč. DPH a po 

provedení kontroly dokončených prací Komisí FRB a pro stavební záležitosti.  

pro 12     proti  1    

 

Usnesení č. 6/3/2019: zastupitelstvo městyse odkládá směnu části pozemku, parc. číslo  662 

za pozemek parc.číslo 772 

schváleno všemi hlasy     

 

Usnesení č. 6/4/2019: zastupitelstvo městyse odkládá směnu pozemku, parc. číslo 2366/7 , 

nebylo vyvěšeno v zákonné lhůtě 15 dnů  

pro 12       zdržel se 1 

 

Usnesení č. 6/5/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o užívání pozemku  1216/1 za 

účelem kosení cenné biologické lokality 

schváleno všemi hlasy     

 

Usnesení č. 6/6/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení částky pro místní spolky o 

100 000 kč přesunem z rozpočtu rekonstrukce hasičské zbrojnice 



schváleno všemi hlasy     

 

Usnesení č. 6/7/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje rozdělení finančních prostředků a 

smlouvy na poskytnutí  dotací a darů. Dotace budou přiděleny dle návrhu s tím, že musí 

organizace smlouvy na poskytnutí prostředků  uzavřít nejpozději do 30.4.2019. Pokud se 

zástupci organizace nedostaví v této lhůtě, nebude jim dotace  (dar) poskytnut(a).  

Organizace, které nedodaly požadované materiály budou do  10.4.2019 prostřednictvím 

místostarosty vyzvány, aby materiály doplnily nejpozději do 30.4.2019, pokud tak neučiní, 

nebude s nimi uzavřena smlouva na nové období.   

schváleno všemi hlasy     

 

Usnesení č. 6/8/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o vyjádření a o souhlas 

s umístěním zařízení a prováděním prací 

schváleno všemi hlasy   

 

Usnesení č. 6/9/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje opravy výtluků místních komunikací 

dle nabídky fy REACOM v ceně 118 580 Kč, mimo lokalitu k Loučkám 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 6/10/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje  odepsání pohledávky po zemřelé 

osobě v hodnotě 630 Kč 

schváleno všemi hlasy      

Usnesení č. 6/11/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem části nebytových prostor u 

sběrného dvora za cenu 12 000 kč/rok pro parkování vozidel 

pro 12     zdržel se 1 

 

Usnesení č. 6/12/2019: zastupitelstvo městyse zamítá vytvoření nových webových stránek  

pro 11     proti  2 

 

Usnesení č. 6/13/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje nákup lesa za 65 % ceny znaleckého 

posudku 

pro 11      zdrželi se 2  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí : 

Informaci ve věci Revitalizace zeleně 

Informaci ohledně stavu mostků 

Informaci ohledně nabídky na opravu chodníků 

Žádost ZŠ a MŠ Křižanov o schválení účetní uzávěrky za rok 2018 

Žádost ZŠ a MŠ Křižanov o přesun prostředků z výsledků hospodaření za rok 2018 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 24.4.2019 v 17 hod 

 

 

V Křižanově dne 3.4.2019 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková  

Ověřovatelé zápisu:   



Podpisy: 

 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


