
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z  9. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

27. 6. 2019 v 17:00 hod.  

na  

radnici městyse  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 

 
 

Program jednání 9. zasedání zastupitelstva  

schváleno všemi hlasy 

 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- Mgr. Kamanová Lenka, 
Ph.D., ověřovatelem zápisu pana Juračku Miroslava a pana Tvarůžka Stanislava 

 schváleno všemi hlasy 

 

Počet přítomných zastupitelů  12 

Omluven  Hudec Filip, Ing 

 
II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

   
Usnesení č. 9/1/2019 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 

schváleno všemi hlasy 

 
Usnesení č. 9/2/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. 433/71 za 200 

kč/m2 

 pro 11  proti 0   zdržel se  1 

 

Usnesení č. 9/3/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek 5000 kč pro cyklistický 

oddíl na pořádání závodu „Cyklo Cup Křižanov“ 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 9/4/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje rozšíření kapacity MŠ o 14 dětí 

v dohodnuté variantě 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 9/5/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání výběrového řízení na 

zhotovitele na rekonstrukci komunikace Bojanov p. Tužínské 

pro 9  proti 0   zdržel se  3 

 

Usnesení č. 9/6/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje využití fin. zdrojů z rozpočtu na 

hasičskou  zbrojnici  na vybavení jednotky SDH Křižanov na výjezdy k dopravním nehodám 

p. Šibor Jiří oznámil, že je ve střetu zájmu a bude hlasovat 

pro 8  proti 0   zdrželi se  4 

 



Usnesení č. 9/7/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání projektu na opravu mostků na 

Budíně a u ZŠ 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 9/8/2019: Zastupitelstvo městyse pověřuje p. Mgr. Lenku Kamanovu, Ph.D. 

výkonem funkce oddávajícího při občanských  sňatcích, a to v případě nepřítomnosti starosty, 

místostarosty, popř. po dohodě se snoubenci 

schváleno všemi hlasy 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí : 

- informace ohledně VO na ulicích Meziříčská, Na Zahrádkách, Ořechovská 

- informace o umístění dopravního zrcadla 

- informace ohledně stavu obecních lesů 

- informace ohledně Domova Kamélie 

- informace ohledně rekonstrukce bytu Zámek č.p.2 

- informace ohledně stavu revitalizace zeleně 

- informace ohledně stavu a bezpečnosti mostků 

- informace ohledně oslav 800. let od narození sv. Zdislavy 

- informace ohledně prázdninového využití víceúčelového hřiště 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 28.8.2019 v 17 hod 

 

 

V Křižanově dne 27.6.2019 

Zapsala: Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D. 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 


