
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 26. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  31.3. 2021 v 17:00 hod.  

                                v budově sokolovny č.p. 133  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 26. zasedání zastupitelstva, 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan Petr Martin ml. 

 pro 10    proti 0   zdržel se 1 

  

Počet přítomných zastupitelů 11 

Omluveni: Šibor Jiří, Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 26/1/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 26/2/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení rozpočtu na rekonstrukci 

DPS o 200 000 Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 26/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o pronájem části pozemku 

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

nájemné za údržbu, v případě porušení podmínek s 1 měsíční výpovědní lhůtou, dle návrhu 

Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 26/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. 1056/2 o 

výměře 4m2, za cenu 200 kč/m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně 

technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 26/5/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p.č. 433/59 za 

cenu 200 kč/m2, po předložení GP, bez zanesení cesty do KN, dle návrhu Komise fondu 

rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 26/6/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 

2258/2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

 



Usnesení č. 26/7/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje vybudování parkovacího stání před 

domem č.p. 238, o rozměrech 4,5 x 5 m, z plastových zatravňovacích desek, dle návrhu 

Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

 

Usnesení č. 26/8/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje financování videointerkomů ve 

školní družině ZŠ a MŠ Křižanov, dle cenové nabídky, za cenu 137 693,1 Kč vč.DPH 

pro 10    proti 0   zdržel se 1  

 

Usnesení č. 26/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje výkup pozemku 1717/4 a 2332/69 

pro cyklostezku za 30 kč/m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně 

technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

  

Usnesení č. 26/10/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje výběr zhotovitele rekonstrukce 

střechy na budově sokolovny, v ceně 1 192 775 Kč vč. DPH 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 26/11/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje pověření starosty a místostarosty 

výběrem zhotovitele na akce Stavební úpravy MŠ a Stavební úpravy místnosti školní družiny 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 26/12/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje vrácení nájemného v plné výši 

provozovně oděvů na zdravotním středisku za období 10/2020-3/2021 v plné výši a současně 

schvaluje prominutí úhrad nájmu nehtovému studiu na zdravotním středisku a vinárně 

v budově radnice. Již uhrazený nájem bude převeden na období roku 2021. 

pro 10   proti 0   zdržel se 1 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

informace ohledně znečištění veřejného prostranství, nové koše na exkrementy 

informace ohledně tříděného odpadu, hřbitov 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 28.4.2021 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 31.3.2021 

Zapsala:  JUDr. Drahomíra Pivoňková 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


