
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 22. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

27.10. 2020 v 17:00 hod.  

v  

v budově sokolovny č.p. 133  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 22. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod Studie přeložky silnice I/37 

Jívoví - Křižanov 

schváleno všemi hlasy 

 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D., 

ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan Ing. Krejčí Michal 

 schváleno všemi hlasy 

  

Počet přítomných zastupitelů 10 

Omluveni: Schmidová Radomíra, Smejkalová Marie, Tvarůžek Stanislav 

 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

  

Usnesení č. 22/1/2020 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 22/2/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost ZŠ a MŠ Křižanov o 

povolení přesunu prostředků rezervního fondu ve výši 178 000,00 Kč do investičního fondu a 

souhlas s čerpáním investičního fondu ve výši 294 719,70 Kč. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 22/3/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost ZŠ a MŠ Křižanov o přesun 

finančních prostředků ve výši 114 360,00 Kč do investičního fondu a souhlas s čerpáním 

investičního fondu 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 22/4/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na zakoupení 2 ks generátoru 

ozonu do částky 24 000 Kč pro JSDH Křižanov  

pro 9   proti  0  zdržel se 1  

 

Usnesení č. 22/5/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost obce Kozlov na připojení na 

ČOV Křižanov 

pro 9   proti 0  zdržel se 1  

 

Usnesení č. 22/6/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje odkup pozemků p.č. 1380 a p.č. 

1381/1 za cenu 25 Kč/m2 bez DPH 

schváleno všemi hlasy 

 



 

Usnesení č. 22/7/2020: zastupitelstvo městyse schvaluje, aby ŘSD pokračovalo v jednání o 

přeložce silnice I/37 Jívoví - Křižanov 

pro 8  proti 2  zdržel se 0 

     

 

Zatupitelstvo bere na vědomí : 

informace ohledně územní studii 

informace ohledně stavby na Masarykově náměstí 

informace ohledně atletického oválu 

informace ohledně výměny sloupů elektrického vedení 

informace ohledně úsekového měření 

informace ohledně zajištění zubní péče 

informace ohledně závěrečné zprávy Analýzy rizik 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu  9.12.2020 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 27.10.2020 

Zapsala:  Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D. 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


