
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 31. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  29.9. 2021 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 31. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod : 

úprava volebního řádu do školské rady 

schváleno všemi hlasy 

 

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

Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a slečna Kamanová Lenka 

pro 9  proti 0  zdržel se 1  

  

Počet přítomných zastupitelů 10 

Omluveni: Smejkalová Marie, Nagy Ondřej, Petr Martin ml. 

17:06 došel Nagy Ondřej 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 31/1/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021  

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 31/2/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene NM-001030066751/003-VMRE 

pro 10  proti 0  zdržel se 1  

                                                                                                      

Usnesení č. 31/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene přístupu, parcely 1427/24 a 1427/27 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 31/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření dodatku č.1 

smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL 

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                      

Usnesení č. 31/5/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření kupní smlouvy na 

p.č. 864/1 v k.ú Březejc za částku  38 000,- Kč 

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                     

Usnesení č. 31/6/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem pozemku 1226/9 a st. 343 

pro chatu č. 2 

 schváleno všemi hlasy 

  

Usnesení č. 31/7/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č.6  ke zřizovací listině 

včetně přílohy č.5, Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizace 

schváleno všemi hlasy 

 



Usnesení č. 31/8/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje předběžné umístění meteostanice pro 

ŘSD na parc. č. 660/1 

schváleno všemi hlasy  

 

Usnesení č. 31/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemku 956/20 za pozemky  

p.č. 1695/2, p.č. 1715, p.č. 1717/3 p.č. 2332/68  

schváleno všemi hlasy  

 

 Usnesení č. 31/10/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části pozemku 1874/10 za 

část pozemku  p.č. 1717/1  a současně schvaluje výkup části pozemku p.č. 1717/1 a p.č. 

2332/70 za cenu  30,- Kč/m2  

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 31/11/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části pozemku 1644/1 za 

pozemky p.č. 1754/2, p.č. 1779/9 a p.č. 2332/51   

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 31/12/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje pokračování v jednání pro úsekové 

měření, včetně zahájení prací na projektové dokumentaci a zadání výběrového řízení na 

zhotovitele 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 31/13/2021: zastupitelstvo městyse odkládá Podmínky pronájmu zařízení 

obecních bytů po rekonstrukci, a ukládá starostovi a místostarostovi prověřit možnosti fondu 

oprav, jak vybavovat byty a kategorizaci bytů 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 31/14/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje úpravu volebního řádu do Školské 

rady pro členy z řad rodičů 

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 webu 

- informace ohledně rozboru odpadu  

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 3.11.2021 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 29.9.2021 

Zapsala:  JUDr. Drahomíra Pivoňková 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 



Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


