
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z  8. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

29. 5. 2019 v 17:00 hod.  

na  

radnici městyse  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 

 
 

Program jednání 8. zasedání zastupitelstva doplněný o body :  

výjezdy JSDH Křižanov k dopravním nehodám 

zadání zpracování výběrových řízení úpravy ŽŠ a MŠ 

zadání na vedení dotačního managementu pro stavební úpravy ŽŠ a MŠ 

dar pro SDH Křižanov za  sběr železného šrotu 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Juračku Miroslava a pana Chylíka Eduarda 

 schváleno všemi hlasy 

 

Počet přítomných zastupitelů  13 

Omluven   

 
II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

   
Usnesení č. 8/1/2019 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019  

schváleno všemi hlasy 

 
Usnesení č. 8/2/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejňování záznamu ze 

zastupitelstva 

 pro 9  proti  3  zdržel se  1 

 

Usnesení č. 8/3/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zlepšení kvality zvuku ze stávajícího 

videa ze zastupitelstva 

pro 12  proti  0  zdržel se  1 

  

Usnesení č. 8/4/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje umístění zařízení a provádění prací 

zřízení  el. vedení, s podmínkou vzdálenosti výkopu 4 m od lesního porostu, projekt 

IXPROJEKTA 

pro 12  proti  0  zdržel se  1 

 

Usnesení č. 8/5/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZD Křižanovsko, zůrodnění 

polí po odbahnění rybníka 

pro 12  proti  0  zdržel se  1 

 

 

 



 

Usnesení č. 8/6/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o kanalizační přípojku, povolit 

přípojku dle stávající PD a předat do majetku městyse 

pro 12  proti  1   zdržel se  0 

 

Usnesení č. 8/7/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o pronájem části pozemku p.č. 

2333/1, dle vyhlášky 1/2010 

pro 8   proti 4    zdržel se 1 

 

 

Usnesení č. 8/8/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu - administrativní vedení 

projektu revitalizace zeleně 

pro 12   proti 1    zdržel se 0 

 

Usnesení č. 8/9/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje Zadání výběrového řízení na 

zhotovitele dílčí části projektu Masarykova náměstí do hodnoty 30 000 kč 

pro 10  proti  2  zdržel se  1 

 

Usnesení č. 8/10/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

NM-014330053663/001-elektrická přípojka 

pro 12   proti 1    zdržel se  0 

 

Usnesení č. 8/11/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse včetně 

zprávy o výsledku hospodaření, účetní závěrky městyse 

schváleno všemi hlasy bez výhrad 

 

Usnesení č. 8/12/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrky ZŠ MŠ Křižanov za 

rok 2018 a přesun prostředků z výsledku hospodaření za rok 2018 

pro 12   proti 0    zdržel se 1 

 

Usnesení č. 8/13/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje přesun prostředků z výsledku 

hospodaření za rok 2018 

schváleno všemi hlasy bez výhrad 

 

Usnesení č. 8/14/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zhotovení statického výpočtu 

zatížení mostku „Na lavkách“ firmou Rušar mosty s.r.o.  

pro 11  proti  1  zdržel se  1 

 

Usnesení č. 8/15/2019: zastupitelstvo městyse odkládá směnu pozemků s krajem Vysočina  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 8/16/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání opravy bytu v domě čp. 2 dle 

návrhu a pokud budou chybět prostředky k realizaci, přesunout z rezervy formou 

rozpočtového opatření 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 8/17/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení JSDH Křižanov pro výjezdy 

k dopravním nehodám 

pro 8  proti  2  zdržel se  3 

 



Usnesení č. 8/18/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání zpracování výběrových řízení 

úpravy ŽŠ a MŠ přes Energetickou agenturu Vysočiny 

pro 12  proti 0   zdržel se  1 

 

 

Usnesení č. 8/19/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje vedení dotačního managementu pro 

stavební úpravy ŽŠ a MŠ přes Energetickou agenturu Vysočiny 

pro 8  proti 0   zdržel se  5 

 

Usnesení č. 8/20/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje dar pro SDH Křižanov za  sběr 

železného šrotu v hodnotě 20.988,- Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

 

Zatupitelstvo bere na vědomí : 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve čtvrtek 27.6.2019 v 17 hod 

 

 

V Křižanově dne 29.5.2019 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková  

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


