
  Obec Křižánky  
                                   Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky  

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY 
Č. 8/2011 ZE DNE 20 .6. 2011

Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání dne 20. 6. 2011 usneslo následovně:

Zastupitelstvo obce Křižánky:
Schvaluje:

1. ověřovatelem zápisu pana Ondřeje Zedníka a Ladislava Procházku
2. program 8. zasedání ZO.
3.  prodloužení nájemní smlouvy na obecní byty stávajícím nájemníkům za stejných podmínek do 31. 

12. 2011. Výše nájemného na m2 se zvyšuje na 45,- Kč za m2/měsíc. Výše měsíčního nájemného: 
při výměru 12,35m2 za garsonku, 63,73m2 za byt 2+1 a 73,5m2 za byt 3+1 bude měsíční nájemné: 
garsonka:   556,- Kč, byt 2+1: 2.868,- Kč. byt 3+1: 3.308,- Kč.

4. Řád veřejného pohřebiště obce Křižánky
5. Vyhlášku o třídění odpadu a Vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 
6. úvěrovou smlouvu na pořízení pozemků v k.ú. Moravské Křižánky od bratrů Hrazdírových a 

související smlouvy s Českou spořitelnou a.s.
7. závěrečný účet obce Křižánky za rok 2010 a výsledek přezkumu hospodaření za rok 2010  bez 

výhrad (nebyly zjištěny chyby a nedostatky).
8. rozpočtové opatření č. 2.
9. prodej pozemku č. 244 (PK) v k. ú. České Křižánky manželům Putnovým, trvale bytem Riegrova 46, 

57201 Polička za podmínek: 
a) Na pozemku č. bude zahájena výstavba RD do 2 let 
b) Pozemek nebude prodán druhé osobě
c) RD bude kupující využívat k trvalému bydlení.

10.  změnu dodavatele elektřiny a plynu -  firmu Optimal Energy.
11.  změnu bankovní instituce pro vedení běžného účtu a to na Českou spořitelnu a.s.
12.  nákup části pozemku č.  495 (PK) v k. ú. Moravské Křižánky od p. Slavíčka
13.  nákup  pozemků č. 885/12, 660, 512/4 (PK) v k.ú. České Milovy od p. Jaroslava Vítka, trvale bytem 

České Křižánky 65, 592 02 Křižánky, kupních smluv včetně zachování povinnosti odpovídající 
předkupnímu právu PFČR.

14. Smlouvu č. 10080186 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí mezi obcí 
Křižánky a Státním fondem životního prostředí České republiky.

Zamítá:
15. žádost o snížení prodejní ceny pozemku p. Luďka Nováka
16. nákup zarámovaných leteckých fotografií obce Křižánky

Bere na vědomí:
17. požadavek p. Voborné na směnu pozemku nebo zřízení věcného břemene.
18. informaci o poškození cesty ke stavbě p. Ivo Bukáčka. 
19. stížnost manželů Hanzlových o úbytku hladiny vody ve studni u školy.

Pověřuje:
20. starostu obce prací na vyhlášce upravující místní koeficient daně z nemovitosti.

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

Místostarosta obce:
Luboš Vítek                   ___________________________________

V Křižánkách, dne 20. 6. 2011


