Obec Křižánky
Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY
Č. 13/2016 ZE DNE 20.6.2016
Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání dne 20.6.2016 usneslo následovně:
Zastupitelstvo obce Křižánky:
Schvaluje:
1. program 13. zasedání zastupitelstva obce Křižánky
2. ověřovatelem zápisu pana Ivana Vaška a paní Danu Slámovou
3. prodej stavebních pozemků č. 12/65 (428m2) a č. 12/64 (298m2) v k.ú. Moravské Křižánky v lokalitě u
bytovek manželům Ayman Tarek Abdelmawgoud Elsaid Albab a Jana Albaz za cenu 60 Kč/m2 s podmínkami
shodnými s předchozím prodejem pozemků v této lokalitě
Zamítá:
4. prodej stavebního pozemku Ondřeji Šírovi
Schvaluje:
5. pronájem části pozemku č.p. 12/23 v k.ú. Moravské Křižánky majitelům sousedních bytovek za cenu
0,10/m2 zaokrouhlené na celé 100 Kč nahoru na dobu neurčitou. Přesné hranice částí pozemku budou
určeny na místě
6. Rozpočtová opatření č. 1 a 2
7. Závěrečný účet obce Křižánky za rok 2015 a výsledek přezkumu hospodaření za rok 2015 bez výhrad
(nebyly zjištěny chyby a nedostatky).
8. Účetní závěrku k 31.12.2015 příspěvkové organizace Vzdělávací centrum Křižánky včetně úhrady ztráty za
rok 2015 z rezervního fondu, přpadně přeúčtování na účet 432 (výsledek hosp.minulých úč.období)
9. Účetní závěrku k 31.12.2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Křižánky včetně
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu.
10. Účetní závěrku k 31.12.2015 obce Křižánky a přeúčtování z účtu 431 (výsledek hospod.ve schval.řízení) na
účet 432 (výsledek hosp.minulých úč.období).
11. umístění poutače na pozemku 173/1 v k.ú. Moravské Křižánky. Poutač bude umístěný tak, aby nebránil
silničnímu provozu zejména pohledu do zatáčky od Milov. Poutač musí být umístěn ve spolupráci a se
souhlasem nájemcem pozemku Společností Agroskal s.r.o. Po umístění poutače zaplatí Žadatel jednorázový
poplatek 500 Kč. Toto usnesení nenahrazuje stavební či jiná rozhodnutí a jiná stanoviska či vyjádření
příslušných správních orgánů.
12. pana Jiřího Havlíčka, jako osobu zastupující obce ve právním obvodu ORP Nové Město na Moravě ve
Správní radě TS Služby Nové Město na Moravě
13. peněžní dar ve výši 2.500,- Kč (slovy: dvatisícepětset korun českých) Farnímu sboru Českobratrské církve
evangelické v Krouně, zastoupeného p. Markem Váňou, farářem, na opravu hodin
14. konání pouťové zábavy pořádané SDH Křižánky ve dnech 6.-7. srpna
15. ZO se připojuje ke stížnosti sepsané občany a návštěvníky obce Křižánky na stav komunikace III. třídy a
vyzývá vlastníka komunikace Kraj Vysočina k urychlené nápravě. ZO nabízí Kraji Vysočina, že po komplexní
opravě uvedené komunikace a vypořádání vlastnických vztahu na pozemcích ležících pod komunikaci (ať již
formou výkupu nebo věcného břemene) do svého vlastnictví i správy. Navrhuje uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí.
16. ZO schvaluje podmínky nájmu dolního podlaží domu číslo popisné 45 (vyjma místnosti bývalého obchodu)
panu Pavlu Hrazdírovi, Moravské Křižánky 45, Křižánky: cena za 154m2 je 5000,- Kč(slovy: pěttisíckorun
českých), s tím, že nájemce bere na vědomí aktuální stav nemovitosti. S ohledem na horší stav nemovitosti
stanovuje i ZO nižší cenu za nájem. Míra spoluúčasti na drobné opravy je 2000 měsíčně.

17. záměr pronájmu ½ pozemku č.p. 207 v k.ú České Křižánky.
Zamítá:
18. snížení odměny místostarostovi obce
Schvaluje
19. realizaci projektu „Instalace nových oken a další stavební úpravy domu čp. 31“ a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina
20. jmenuje zodpovědným politikem za MA21 starostu obce Ing. Mgr. Jana Sedláčka, jmenuje koordinátorem
MA21 starostu obce Ing. Mgr. Jana Sedláčka, zřizuje Výbor pro MA21 ve složení:
předseda: Ivan Vašek,
členové:
- za samosprávu obce: Ing. Mgr. Jan Sedláček, Jiřina Gregorová,
- za ČSŽ Křižánky: Dana Slámová, za SDH Křižánky Ladislav Procházka,
- za Myslivecké sdružení Tomáš Prýgl,
- za MRS Křižánky Jaroslav Šír,
- za SK Botafogo Lenka Zdražilová, Luboš Vítek,
- za soukromý sektor Jaroslav Vítek.
Zapisovatel: Jiřina Gregorová
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________
Místostarosta obce:
Luboš Vítek
___________________________________
V Křižánkách, dne 20.6.2016

