
  Obec Křižánky  
                                             Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky  

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY
Č. 11/2016 ZE DNE 7.3.2016

Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání dne 7.3.2016 usneslo následovně:

Zastupitelstvo obce Křižánky:

Schvaluje:
1. program 11. zasedání zastupitelstva obce Křižánky
2. ověřovatelem zápisu Lenku Zdražilovou a Ivana Vaška
3. záměr prodeje částí pozemků 12/23, 12/63, 12/24 a 12/54 dle předložené Územní studie prověření 

využitelnosti části plochy Bv7
4. podmínky pro prodej pozemku:

Zahájení stavby RD do dvou let od prodeje pozemku (zahájením se rozumí získání stavebního či obdobného
povolení nabytého právní mocí a zahájení stavebních prací v souladu s tímto povolení).
Dokončení  stavby  do  pěti  let  od  prodeje  (dokončením  se  rozumí  vydání  kolaudačního  či  obdobného
rozhodnutí umožňující trvalý pobyt v RD).
Povinnost trvalého pobytu majitele v nově vybudované nemovitosti.
Žadatel nesmí mít ve vlastnictví žádnou nemovitost určenou k trvalému bydlení.
Přednost při prodeji mají občané obce, rodiny s dětmi a mladé rodiny (manželé ve věku do 35 let pečující o
dítě do 6 let).
Žadatel není veden v žádném rejstříku dlužníků.
Žadatel  nemá vůči  obci  Křižánky a vůči  jiným municipalitám finanční  závazky po lhůtě splatnosti  a má
vypořádány  závazky  vůči  státnímu  rozpočtu  a  státním  fondům  (za  závazky  vůči  státnímu  rozpočtu  se
považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní
správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový
fond, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury).
Všechny uvedené podmínky, kladené na žadatele, platí v době podpisu kupní smlouvy a to i pro druha,
družku, manžela či manželku žadatele.

Obec je oprávněna prodej zrušit či prodat pouze část pozemků určených k zastavění.
5. Rozpočtové opatření č. 10
6. Projekt Podpora komunitního rozvoje a MA21 v obci Křižánky v roce 2016 a v případě schválení žádosti 

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s Krajem Vysočina, Závěrečnou zprávu o realizaci MA21 za rok 
2015 a Plán zlepšování v roce 2016.

Bere na vědomí
7. Protokol č. 1/2015 o provedené veřejnosprávní kontrole dne 14.12.2015 v p.o. ZŠ a MŠ Křižánky za rok 

2014 a požaduje nápravu zjištěných nedostatků do 30.6.2016.

Zapisovatel: Jiřina Gregorová

 
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________

Místostarosta obce:
Luboš Vítek                   ___________________________________
                                                                                                                                               

V Křižánkách, dne 7.3.2016


