
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 25. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  3.3. 2021 v 17:00 hod.  

                                v budově sokolovny č.p. 133  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 25. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod: 

Žádost o zřízení parkovacího místa 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a paní Smejkalová Marie 

 schváleno všemi hlasy 

  

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni: Martin Petr st. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 25/1/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o pronájem části pozemku p.č. 

1672/4, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 25/2/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o pronájem části pozemku p.č, 

1672/4, s roční výpovědní lhůtou a přístup nebude přes pozemky p.č. 1714, 1672/6, 1665, 

nájemné za údržbu, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické 

záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 25/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Darování pozemku 1954/8 v k.ú 

Křižanov, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 25/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje výkup pozemku 1703/4 do výše 200 

kč/m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 25/5/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Prodloužení smlouvy o užívání 

pozemku p.č. 1978 pro společnosti Mokřady ochrana a management z.s., na dobu 5 let 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 25/6/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti p.č. 1810/21 v k.ú Křižanov 

schváleno všemi hlasy 

  

 



Usnesení č. 25/7/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání změny č.1 Územního plánu 

Křižanov, dle přílohy obsahující změnu ZI 3 a změnu ZI 5 

schváleno všemi hlasy 

 

 

Usnesení č. 25/8/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvy na poskytnutí dotací a darů, 

rozdělení finančních prostředků organizacím dle návrhu Kontrolního a Finančního výboru, 

rezerva 104 000 kč zůstane na položce místní spolky  

pro 7    proti 5   zdržel se 0  

 

Usnesení č. 25/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje žádosti o převedení nevyčerpaných 

peněz z roku 2020 pro TJ EFEKT a Klub důchodců 

schváleno všemi hlasy 

 

  

Usnesení č. 25/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o zřízení parkovacího místa 

schváleno všemi hlasy 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

informace ohledně ALZA boxu, Zásilkovně 

informace ohledně zubní péče 

informace ohledně stavu silnice  I/37 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 31.3.2021 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 3.3.2021 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


