
1. Program: schválení příspěvku na pomník sv. Zdislavy  

                     V Křižanově 

                     schválení DODATKU ke směrnicím o reálné ceně při  

                     prodeji dlouhodobého majetku   

                     projednání žádosti Rybářství  Velké Meziříčí 

                     projednání žádosti Domácí hospic Vysočina, o.p.s 

                     projednání žádosti p. Kmenta 

                     schválení rozpočtového opatření č. 3/2014 

2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil 

s programem. 

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, 

zdržel se 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli – Jindřich Šroler, Čech Jiří. 

Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. Projednání usnesení z 6/2014. 

6. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na realizaci památníku   

sv. Zdislavy v Křižanově ve výši  25 000,-Kč. Hlasovalo 6, pro 6, proti 

0, zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo schválilo DODATEK  ke směrnici o účtování 

dlouhodobého majetku č. 2, schválené 23.9.2011. Hlasovalo 6, pro 

6, proti 0, zdržel se 0. 

8. Projednání žádosti Rybářství Velké Meziříčí o odkup pozemku v k. ú. 

Jívoví. Jedná se pozemky parc. č. 856/22, 856/17, 856/18, 856/26 

ocelkové výměře 4419 m2, druh pozemku je uvedena vodní plocha. 

Vzhledem k tomu, že obecním pozemky v obci prodávány nejsou, 

bude žadateli nabídnut pronájem  těchto pozemků. Podmínky a 

finanční částka za pronájem budou předmětem dalšího jednání. 

Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.   

9. Zastupitelstvo projednalo žádost  Domácího hospice Vysočina se 

sídlem ve Velkém Meziříčí o finanční příspěvek na vlastní činnost. 

Zastupitelstvo žádost zamítlo. Hlasovalo 6, proti 6, pro 0, zdržel se 0. 

Informace o činnosti Domácího hospice budou zveřejněny na úřední 

desce OÚ. 

10. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Kmenta o uložení 

štěrkového odpadu na Husárku po dobu půl roku. Zastupitelstvo 

žádost z důvodu již upraveného pozemku žádost zamítlo. Hlasovalo 6, 

proti 6, pro 0, zdržel se 0. 



11. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2014               

ke dni 24.9.2014, které předložila účetní obecního úřadu.  Hlasovalo 

6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

12. Diskuze – během schůze. 

13. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za 

účast a za činnost  za uplynulé volební období.  

                

 


