
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z  11. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

28. 8. 2019 v 17:00 hod.  

na  

radnici městyse  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 

 
 

Program jednání 11. zasedání zastupitelstva doplněný o žádosti na obecní byt a na 

ordinaci praktického lékaře 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Juračku Miroslava a paní Schmidovou Radomíru 

 schváleno všemi hlasy 

  

Počet přítomných zastupitelů  11 

Omluven : Petr Martin ml.,  Hudec Filip 

 
II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

   
Usnesení č. 11/1/2019 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 

schváleno všemi hlasy 
17:02 se dostavil pan Hudec 

 
Usnesení č. 11/2/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o rozšíření vjezdu 

k nemovitosti č. 269, dle návrhu stavební komise 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 11/3/2019: zastupitelstvo městyse ukládá starostovi vstoupit s ŘSD do jednání o 

snížení chodníku u nemovitosti č. 252 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 11/4/2019: zastupitelstvo městyse odkládá smlouvu o zřízení věcného břemene 

č.: NM-014330054923/001 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 11/5/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zřízení věcného břemene na parcele 

č. 1427/27 a parcele č. 1427/24 

pro 11 proti 0   zdržel se 1  

 

Usnesení č. 11/6/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost SK FC Křižanov o darování 

pozemku parcela č. 857 a zřízení věcného břemene 

pro 11 proti 0   zdržel se 1  

 



Usnesení č. 11/7/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o odkoupení části pozemku 

na parcele č. 1478/13 o výměře cca 52 m2, za cenu 200 kč/m dle návrhu stavební komise 

pro 11 proti 0   zdržel se 1  

 

Usnesení č. 11/8/2019: zastupitelstvo městyse zamítá žádost o přidělení obecního bytu, 

zařadit žádost do seznamu žadatelů o obecní byt 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 11/9/2019: zastupitelstvo městyse neschvaluje pověření starosty a místostarosty 

prověřením možnosti získání dotací na popelnice na tříděný odpad.  

pro 3 proti 8   zdržel se 1 

 

Usnesení č. 11/10/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zřízení nového sběrného místa a 

zintenzivnění svozů odpadů 

pro 7 proti 0   zdržel se 5   

 

Usnesení č. 11/11/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje nákup a připojení záznamového 

zařízení pro víceúčelové hřiště 

pro 11 proti 0   zdržel se 1  

 

Usnesení č. 11/12/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání Projektu na novou výsadbu 

zeleně v ulici Za Branou 

pro 12 proti 0   zdržel se 0 

 

Usnesení č. 11/13/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje odstranění dopravního značení na 

mostku „Lavky“ 

pro 11 proti 0   zdržel se 1  

 

Usnesení č. 11/14/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí úvěru – investiční úvěr 

municipální ve výši 10 mil Kč se splatností 31.12.2023 s úrokovou sazbou ve výši 1,53 % p. 

a. s Českou spořitelnou a schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru dle podmínek stanovených 

touto smlouvou 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 11/15/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje pronajmutí obecního bytu 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 11/16/2019: zastupitelstvo městyse schvaluje prominutí nájemného za užívání 

prostor ordinace praktického lékaře od ledna do konce června 2019 

schváleno všemi hlasy 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

-informaci ohledně stavu lesů 

-informaci ohledně rozšíření MŠ 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 25.9.2019 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 28.8.2019 

Zapsala:  JUDr. Drahomíra Pivoňková 



Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


