
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 32. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  3.11. 2021 v 17:00 hod.  na  

                                          radnici městyse  
             

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 32. zasedání zastupitelstva 

schváleno všemi hlasy 

 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- Mgr. Kamanová Lenka, 

Ph.D, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a Nagy Ondřej 

schváleno všemi hlasy 

 

Počet přítomných zastupitelů 12 

Omluveni: Martin Petr st. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 32/1/2021 zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2021  

schváleno všemi hlasy 
  

Usnesení č. 32/2/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje umístění elektroměrového pilíře na 

parcele 647/3, dle žádosti 

schváleno všemi hlasy  

                                                                                                      

Usnesení č. 32/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje převod doplatku finančních 

prostředků (DPH) na zavedení elektřiny do skladu nářadí a retenční nádrže u víceúčelového 

hřiště ve výši 15 720 Kč a současně schvaluje převod částky 12 486,- Kč do investičního 

fondu a zároveň schvaluje čerpání investičního fondu v této výši. 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 32/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o zařazení do 

seznamu investic SVK Žďársko obnovy kanalizace s názvem „Křižanov - rekonstrukce 

kanalizace ul. Pod Šibeníkem“ 

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                      

Usnesení č. 32/5/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje zadání výběrového řízení na 

zhotovitele opravy rybníků Blatník a Chvojkovský a současně pověřuje starostu a 

místostarostu výběrem zhotovitele 

schváleno všemi hlasy 

                                                                                                     

Usnesení č. 32/6/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 

o nočním klidu, dle návrhu, viz. příloha zápisu. 

 schváleno všemi hlasy 

 

  



Usnesení č. 32/7/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Plán zimní údržby místních 

komunikací městyse Křižanova, dle návrhu, viz. příloha zápisu 

schváleno všemi hlasy 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace ohledně chodníku v ulici Za Branou 

- informace ohledně chodníku v ulici Ořechovská a rekonstrukci průtahu I/37  

- informace ohledně stavebních pozemků- lokalita Z11 

- informace ohledně cementace přivaděče vody 

- informace ohledně připojení okolních obcí na ČOV Křižanov 

- informace ohledně nájmů obecních rybníků  

- informace ohledně odpadů a poplatků za odpady 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 15.12.2021 v 17 hod 

 

V Křižanově dne 3.11.2021 

Zapsala:  Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


