
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 27. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  28.4. 2021 v 17:00 hod.  

                                v budově sokolovny č.p. 133  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 27. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod  

- smlouva o zániku služebnosti 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan Tvarůžek Stanislav 

 pro 10    proti 0   zdržel se 1 

  

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni: Šibor Jiří 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 27/1/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2021 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření č.2/2021 

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 27/2/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje převod částky 137693,10 Kč do 

investičního fondu Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizace a 

současně čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové 

organizace na pořízení videointerkomů do školní družiny, v uvedené výši. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 27/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje vybudování parkovacího stání před 

domem č. p. 404 z plastových/betonových zatravňovacích desek, o rozměru 5x3 m 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 27/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje připojení parcely č. 678 přes 

pozemek p.č 657/1 na obecní cestu p.č. 2306/2, včetně případného zpevnění přístupové časti 

na náklady žadatele, a současně pověřuje starostu pro vstoupení do jednání se Svazkem 

vodovodů a kanalizací a  jednotlivými vlastníky pozemků v zastavitelném území Z 11 

pro 10    proti 0   zdrželi se 2  

 

Usnesení č. 27/5/2021: zastupitelstvo rozhodlo v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) o pořízení Změny č. 1 

Územního plánu Křižanov zkráceným postupem dle § 55 stavebního zákona a určilo 

pověřeným zastupitelem starostu. Současně ZM rozhodlo a schválilo OBSAH Změny č. 1 

Územního plánu Křižanov, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.  

schváleno všemi hlasy 

 



Usnesení č. 27/6/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek 

společnosti Portimo, o.p.s. v hodnotě 2000 Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

 

Usnesení č. 27/7/2021: zastupitelstvo městyse zamítá Žádost o příspěvek Linka Bezpečí, z.            

s. 

schváleno všemi hlasy 

 

 

Usnesení č. 27/8/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení videokonferenčního zařízení 

včetně zobrazovacího zařízení do max částky 170 000 Kč vč DPH. Výběr provede starosta a 

místostarosta. 

pro 10    proti 0   zdržel se 2  

 

Usnesení č. 27/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Pravidla městyse Křižanova pro 

poskytování dotací a darů včetně změn, účinnost od roku 2022 

schváleno všemi hlasy 

  

Usnesení č. 27/10/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zániku služebnosti na 

parcele č. 1644/26 

pro 11    proti 0   zdržel se 1  

 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 26.5.2021 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 28.4.2021 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 

 


