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Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY
Č. 7/2011 ZE DNE 6 .6. 2011
Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání dne 6. 6. 2011 usneslo následovně:
Zastupitelstvo obce Křižánky:
Schvaluje:
1. ověřovatelem zápisu pana Jiřího Suchého a Jiřího Housku.
2. program 7. zasedání ZO.
3. záměr koupě pozemků p.č. 25/1 ostatní plocha o výměře 622 m2 , p.č. 545/19 ostatní
plocha o výměře 86, p. č. 545/18 ostatní plocha o výměře 194 m2 a dále pozemků ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 545/4 – 19502 m2, č.
547 – 16732 m2, č. 25 – 1281 m2, č. 27 – 334 m2, č. 26 – 129 m2v k.ú. Moravské Křižánky
od majitelů Pavla Hrazdíry, trvale bytem Mor. Křižánky 45, 592 02 Křižánky, Jana Hrazdíry,
trvale bytem Mor. Křižánky 45, 592 02 Křižánky a Jiřího Hrazdíry, trvale bytem Kurzova
239011, Stodůlky, 155 00 Praha za celkovou cenu 2.181.000,- Kč (slovy:
dvamilionyjednostoosmdesáttisíckorunčeských), včetně návrhu kupní smlouvy.
4. Tržní řád Farmářských trhů v obci Křižánky včetně termínů a místa konání.
5. nájemní smlouvu č. 48N11/51 s Pozemkovým fondem České republiky na pozemky č.
545/1 (PK), 545/5 (PK) a 545/6 (PK) v k. ú. Moravské Křižánky za cenu 127,- Kč za rok.
6. rozpočtové opatření č. 1 ze dne 1. 4. 2011
7. ZO pověřuje příkazce operace (starosta obce)k provádění rozpočtových opatření mezi
jednotlivými zasedáními ZO v tomto rozsahu: na straně příjmů i výdajů je starosta
oprávněn provádět přesuny mezi položkami a paragrafy a navyšit příjmy i výdaje u
jednotlivých paragrafů RO dle objektivních potřeb a to do výše 2.500.000,- Kč (slovy:
dvamilionypětsettisíckorunčeských). O provedených rozpočtových opatřeních bude
starosta informovat ZO na nejbližším zasedání.
8. projekt projekt „Naplňování principů MA21 a rozvíjení a podpora komunitních akcí v obci
Křižánky 2011“ a smlouvu o poskytnutí podpory na realizaci projektu MA 21 v obci
Křižánky z rozpočtu kraje Vysočina.
9. záměr dlouhodobého pronájmu budoucí místnosti kadeřnictví v budově OÚ Křižánky,
Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky.
Zapisovatel: Jiřina Gregorová
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________
Místostarosta obce:
Luboš Vítek
___________________________________

V Křižánkách, dne 6. 6. 2011

