
 Obec Křižánky
 Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky  

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY 
č. 1/2014 ZE DNE 10.11.2014

Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání den 10.11.2014 usneslo následovně:

Zastupitelstvo obce Křižánky:
Schvaluje:

1. zapisovatelem paní Jiřinu Gregorovou
2. ověřovatelem zápisu paní Lenku Zdražilovou a paní Danu Slámovou
3. program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Křižánky
4. jednoho místostarostu obce
5. výkon funkce starosty obce jako uvolněný
6. veřejný způsob volby starosty a místostarosty
7. starostou obce Křižánky pana Ing. Mgr. Jana Sedláčka
8. místostarostou obce Křižánky pana Luboše Vítka
9. počet členů kontrolního a finančního výboru v počtu 3 členové pro každý výbor
10. předsedou finančního výboru pana Tomáše Prýgla
11. předsedou kontrolního výboru pana Ivana Vaška
12. členy finančního výboru pana Jaroslava Šíra a paní Lenku Zdražilovou
13. členy kontrolního výboru pana Ladislava Procházku a paní Danu Slámovou
14. výši odměn za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů obce Křižánky od 10.11.2014 a

to:
místostarosta: 3.000,- Kč
předseda kontrolního výboru: 800,- Kč
předseda finančního výboru: 800,- Kč
další členové zastupitelstva: 300,- Kč

15. vítěznou nabídku dle návrhu hodnotitelské komise na projekt „Kropící a zametací 
technika“ společnost THT s.r.o. Polička

16. prodloužení stávající smlouvy s panem Josefem Lagronem na 1 rok za podmínky 
dohody protistrany s majitelem nemovitosti č.p. 24 v k.ú. České Křižánky

17. Smlouvu o zřízení vecného břemene č. NM-014130007259/001 se společností E.on 
Česká republika, s.r.o. na pozemky č. 697/6 a 907/2 v k.ú. České Milovy včetně 
jednorázové náhrady za řízení ve výši 2000,- Kč

Nesouhlasí:
18. s uzavřením souhlasného prohlášení č. UZSVM/BZR/4618/2014-BZRM 

s Úřadem pro zastupování státu
Souhlasí:

19. se zahájením projektu na výstavbu 2 startovacích bytů v domě č.p. 31 v k.ú. České 
Milovy z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Pověřuje:



20. 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 5.000.000,- Kč (slovy: 
pětmilionůkorunčeských) za jedno rozpočtové opatření. O provedených 
rozpočtových opatřeních bude starosta informovat ZO na nejbližším zasedání.

Schvaluje:
21. Rozpočtové opatření č. 7
22. zajištění stavebního dozoru na stavbě č.p. 31 v k.ú. České Milovy panem Ing. 

Martinem Skřivanem

Zapisovatel: Jiřina Gregorová
 
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________

Místostarosta obce:
Luboš Vítek                   ___________________________________

V Křižánkách, dne 10.11.2014


