
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z  18. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

24.6. 2020 v 17:00 hod.  

v budově sokolovny č.p. 133  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 18. zasedání zastupitelstva 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan Ing Krejčí Michal 

 schváleno všemi hlasy 

  

Počet přítomných zastupitelů 13 

Omluven:   

 

 
II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  
  

Usnesení č. 18/1/2020 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 18/2/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení území obce do územní 

působnosti MAS MOST Vysočiny  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 18/3/2020: zastupitelstvo zamítá Žádost o koupi pozemků pod chatami u rybníku 

Vymyslík 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 18/4/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o financování 

videointerkomů v MŠ Křižanov 

pro 12    proti 0 zdržel se 1 

 

Usnesení č. 18/5/2020: zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o finanční příspěvek Spolku 

Katolického domu 

schváleno všemi hlasy   

 

Usnesení č. 18/6/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje opatření proti přívalovému dešti na 

ul. Luční, dle návrhu Komise FRB a pro stavební záležitosti. 

pro 12    proti 0 zdržel se 1 

 

Usnesení č. 18/7/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje opatření proti přívalovému dešti na 

příjezdové cestě k č.p. 429, dle návrhu Komise FRB a pro stavební záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 



Usnesení č. 18/8/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje opatření proti přívalovému dešti na 

pozemcích za zdravotním střediskem – vstoupit do jednání s Lesy ČR a Rybářství Kolář, dle 

návrhu Komise FRB a pro stavební záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 18/9/2020: zastupitelstvo městyse zamítá žádost č. ZI_1 , ZI_2  a ZI_4 o změnu 

územního plánu a schvaluje žádost č. ZI_3 o změnu územního plánu 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 18/10/2020: zastupitelstvo městyse odkládá zadání projektu na webové stránky a 

ukládá starostovi zjistit více informací 

schváleno všemi hlasy 

      

 

Usnesení č. 18/11/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje vstoupit do jednání o úsekovém 

měření rychlosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 18/12/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje odprodej parcely č. 963 společnosti 

Rybářství Kolář za cenu 150 Kč/m2 

pro 11    proti  1   zdržel se 1  

 

Usnesení č. 18/13/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje umístění informační cedule na 

bránu hřiště za sokolovnou, SOUKROMÁ AKCE, HŘIŠTĚ OTEVŘENO 

pro 12    proti 0    zdržel se 1  

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

informace ohledně revitalizace zeleně a zalévání zeleně 

informace ohledně komunikace na Masarykově náměstí 

informace ohledně dokončení probíhající rekonstrukce školy 

informace ohledně zajištění zubní péče v ordinacích  

informace ohledně techniky a projektu kompostéry  

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 26. 8. 2020 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 24. 6. 2020 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


