
  Obec Křižánky  
                                             Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky  

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY
Č. 9/2015 ZE DNE 18.11.2015

Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání dne 18.11.2015 usneslo následovně:

Zastupitelstvo obce Křižánky:

Schvaluje:
1. program 9. zasedání zastupitelstva obce Křižánky
2. ověřovatelem zápisu pana Tomáše Prýgla a paní Danu Slámovou.
3. pořadí výběrového řízení zakázky malého rozsahu  na dodavatele  střešní krytiny na 

budovu čp. 31 v k.ů. České Milovy: 1. firma GMJ spol. S r.o., 2. Křenek s.r.o., 3. Josef 
Gajdoš.

4. smlouvu s dodavatelem  střešní krytiny na budovu čp. 31 v k.ů. České Milovy s firmou
GMJ spol.  s r.o. 

5. peněžní dar ve výši 5000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčských) paní Zdeňce Henychové, 
trvale bytem Moravské Křižánky 127, 592 02 Křižánky na pořízení pohonu k 
elektrickému vozíku.

6. Rozpočová opatření č. 4, 5, 6 a 7.
7. změnu závazných ukazatelů u nákladových účtů. Nevyužité finanční prostředky v 

rámci závazných ukazatelů se mohou použít v ostatních provozních nákladových 
účtech.

8. Pachtovní smlouvu č. 48N15/51.
9. Smlouvu o úvěru č. 0419678419 s Českou spořitelnou, a.s. Účelem úvěru je nákup 

nemovitosti čp. 45 v k.ú. Moravské Křižánky včetně  přilehlých  pozemků a doplacení 
úvěrového účtu č. 0331226469 u ČS., a.s.. Výše úvěru je 6.500.000,- Kč, splatnost 
úvěru je 31.12.2031. 

10.schvaluje  nákup nemovitosti čp. 45 v k.ú. Moravské Křižánky a přilehlé pozemky: 
pozemek parc. č. 6, ostatní plocha, o výměře 133 m2,
pozemek parc. č. 7, ostatní plocha, o výměře 152 m2,
pozemek parc. č. 8, ostatní plocha, o výměře 68 m2

pozemek parc. č. 10/2, zahrada, o výměře 1066 m2,
pozemek parc. č. 10/7, ostatní plocha, o výměře 548 m2,
pozemek parc. č. 10/8, orná půda, o výměře 98 m2,
pozemek parc. č. 12/33, ostatní plocha, o výměře 23 m2,
pozemek parc. č. 25/4, ostatní plocha, o výměře 2404 m2,
pozemek parc. č. 573/1, ostatní plocha, o výměře 33 m2

za cenu 4.500.000,- (slovy: čtyřimiliony pětsettisíc korun českých). Ocenění pozemků 
bude vymezeno v kupní smlouvě.

11. Dodatek ke smlouvě  o pronájmu a provozování plynárenského zařízení č. 
9402004829/4013 se společností RWE GasNet, s.r.o.

12.Smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny
na realizaci akce „Zázemí pro spolkové akce a občerstvení v budově OÚ Křižánky“.

Zapisovatel: Jiřina Gregorová

 
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________

Místostarosta obce:
Luboš Vítek                   ___________________________________
                                                                                                                                               



V Křižánkách, dne 18.11.2015


