
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 30. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  25. 8. 2021 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 30. zasedání zastupitelstva, doplněný o body: 

Podání žádosti o revitalizaci rybníka Blatník 

Žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod fin. prostředků  

Žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod fin. prostředků 

Žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod fin. prostředků  

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan Urban Pavel 

 schváleno všemi hlasy 

  

Počet přítomných zastupitelů 11 

Omluveni: Hudec Filip, Tvarůžek Stanislav 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

Usnesení č. 30/1/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření č.7/2021 

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 30/2/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. 01433300068578/0001 

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                      

Usnesení č. 30/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o připojení č. 9001854965 

na odběrné místo (lokalita Na Zahrádkách, I. etapa) 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 30/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o přeložce č. 9090008403 

(lokalita Na Zahrádkách) 

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                      

Usnesení č. 30/5/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek na 32. ročník 

Křižanovského triatlonu ve výši 5000,- Kč 

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                     

Usnesení č. 30/6/2021: zastupitelstvo městyse souhlasí s plánovanou akcí spolku Aeroklub 

Křižanov z. s. a jejím spolufinancováním v rámci dotační výzvy KABINA 2021 Národní 

Sportovní Agentury, se spoluúčastí obce 10 % z celkové částky 

 schváleno všemi hlasy 

  



Usnesení č. 30/7/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti na revitalizaci 

rybníka Blatník 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 30/8/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod 

finančních prostředků na pořízení vybavení do školní družiny ve výši 143 402,- Kč 

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 30/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod 

finančních prostředků na zavedení elektřiny do skladu nářadí u víceúčelového hřiště včetně 

napojení retenčních nádrží ve výši 87 977 Kč a současně schvaluje převod částky 72 577 Kč 

z výše uvedených prostředků do investičního fondu a současně schvaluje čerpání investičního 

fondu v této výši 

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 30/10/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod 

finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 124 137,70 Kč a 

zároveň schvaluje čerpání investičního fondu ve výši 420 000 Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 30/11/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje zahájení prací na revitalizaci 

Masarykova náměstí 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 30/12/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení aplikace Mobilní rozhlas 

schváleno všemi hlasy 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně projektu síťování nové lokality 

- informace o projektu most U Školy 

- informace ohledně chodníku v ulici Za Branou 

- informace revitalizace zeleně Masarykovo náměstí 

- informace k obecním bytům 

- informace ohledně umístění Z-boxu 

- informace ohledně opravy silnice na Kadolec 

- informace ohledně cyklostezky 

- informace ohledně odpadového hospodářství 

- informace ohledně hřbitova 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 29. 9. 2021 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 25. 8. 2021 

Zapsala: JUDr. Drahomíra Pivoňková 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  



Podpis: 


