
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 28. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  2.6. 2021 v 17:00 hod.  

                                v budově sokolovny č. p. 133  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 28. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod : 

financování letních kin 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelé zápisu - pan Juračka Miroslav a pan Hudec Filip 

 schváleno všemi hlasy 

  

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni:  

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 
Usnesení č. 28/1/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021 a bere na 
vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 
schváleno všemi hlasy 
  
Usnesení č. 28/2/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet za rok 2020 městyse 
Křižanova, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Křižanova a účetní závěrky za 
rok 2020, bez výhrad 
schváleno všemi hlasy  
                                                                                                      
Usnesení č. 28/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2020 Základní školy a 
mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace, bez výhrad 
schváleno všemi hlasy 
 
Usnesení č. 28/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje přesun prostředků z výsledku hospodaření 
za rok 2020 Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace z hlavní činnosti v 
částce 184 028,45,- Kč a z hospodářské činnosti v částce 898,12,- Kč 
schváleno všemi hlasy 
                                                                                                      
Usnesení č. 28/5/2021: zastupitelstvo schvaluje zařazení nalezené kanalizace v hodnotě: Kanalizace 
na Šibeníku – 264581,30 Kč, Kanalizace na Zahrádkách -109056,70 Kč k 30.6.2021 - schváleno všemi 
hlasy 
 

  
Usnesení č. 28/6/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o vložení nalezené 
kanalizace na Šibeníku v hodnotě 264581,30 Kč a kanalizace na Zahrádkách v hodnotě 109056,70 Kč 
k 1.7.2021 do hospodaření SVaK Žďársko – schváleno všemi hlasy 
 
 



Usnesení č. 28/7/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o věcném 
břemeni č.: NM-014330067409/001 
schváleno všemi hlasy 
 
 
Usnesení č. 28/8/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých 
úkolů obecní policie (Úsekové měření)  
schváleno všemi hlasy 
 
Usnesení č. 28/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje výkup části parcely 1459/8 a 1476/2 za 
cenu 200,- Kč/ m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti – 
schváleno všemi hlasy 
  
Usnesení č. 28/10/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části parcely 1058, dle návrhu 
Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti – schváleno všemi hlasy   
 
Usnesení č. 28/11/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o podání dotace na další 
monitoring-Analýza rizik dle předložené smlouvy společností ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, 
o.p.s. 
pro 8 proti 2   zdržel se 2    
 
Usnesení č. 28/12/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje umístění výdejního boxu-Zásilkovna na 
parcele č. 2285/9 
schváleno všemi hlasy 
 
Usnesení č. 28/13/2021: zastupitelstvo městyse zamítá žádost o finanční dar – Domov Pomněnka 
v Novém Městě na Moravě 
schváleno všemi hlasy 
 
Usnesení č. 28/14/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o dotaci Aeroklub ve výši 50 000,- 
Kč 
schváleno všemi hlasy 
 
Usnesení č. 28/15/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek na promítání letního 
kina pro spolky SK FC Křižanov, z.s., Vodotrysk, z. s., SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Křižanov, 
Spolek Katolického domu v Křižanově v celkové výši 100 000,- Kč – na jeden spolek cca 25 tis. kč 
schváleno všemi hlasy 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
- informace ohledně bytu v domu s peč. službou 
- informace ohledně převodu ČOV Křižanov 
- informace ohledně knihy SEDMA 
-informace ke zrušení poutě 
 
 
 
Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 30.6.2021 v 17 hod 
 
V Křižanově dne 2.6.2021 

Zapsala:  JUDr. Drahomíra Pivoňková 



Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 

 


