
1. Program:  projednání žádosti Spolku kat. domu Křižanov 

                    projednání žádosti TJ Jívoví 

                    stanovení nového majitele místní restaurace 

                    informace pro občany prostřednictvím e mailu 

                    schválení pracovníka na veřejnoprospěšné práce 

                    schválení rozpočtového opatření č. 1/2015 

                    projednání nákupu nových židlí do místní restaurace 

                    projednání vyrovnání finanční částky za elektřinu 

2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil 

s programem.  

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli: p. Ambrožová Erika, p. Čech 

Dušan. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

5. Projednání usnesení z 1/2015. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Spolku katolického 

domu v Křižanově o finanční příspěvek na provoz letního tábora pro 

děti. Byla schválena částka ve výši 10 000,- Kč. Hlasovalo 7, pro 7, 

proti 0, zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo projednalo s přítomným starostou místní TJ pořízení 

sekačky na sečení trávy fotbalového hřiště. Byl schválen návrh, že TJ 

zakoupí novou sekačku, přičemž část financí poskytne obec formou 

finančního příspěvku a část uhradí TJ formou splátkového kalendáře. 

Dále zastupitelstvo schválilo pořízení internetu pro potřeby TJ. 

Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

8. Zastupitelstvo projednalo předání místní restaurace novému majiteli. 

Byli přihlášení dva zájemci – p. Badin Martin, Jívoví č. 24 a                    

p. Kaštanová Veronika, Jívoví č. 6. Oba zájemci byli osobně přítomni 

se dělením o své představě ve vykonávání této služby. Zastupitelstvo 

rozhodlo na tomto základě, že restaurace bude předána p. Badinovi, 

který restauraci převezme od 1. 4. 2015. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se.  

9. Zastupitelstvo projednalo návrh, že důležité informace pro občany by 

bylo možné podávat též  prostřednictvím e mailu. Ten bude pořízen 

podle zájmu občanů, nabídka na tuto službu bude oznámena místním 

rozhlasem, na úřední desce OÚ, internetu a v místním občasníku. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 



10. Zastupitelstvo schválilo p. Šťástku Luboše na vykonávání 

veřejnoprospěšných prací pro obec, a to od 1. května 2015 na dobu 6 

měsíců s šestihodinovou pracovní dobou.  Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0.  

11. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015 

k 11.3.2015, které předložila účetní obecního úřadu. Hlasovalo 7, pro 

7, proti 0, zdržel se 0. 

12. Zastupitelstvo schválilo nákup nových židlí do místní 

restaurace. Bude zakoupeno 10 kusů židlí od obchodní společnosti 

ORSYM s.r.o., Chrudim. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

13. Bylo projednáno vyrovnání finanční částky za elektřinu mezi 

stávající majitelkou místní restaurace a místní knihovnou. 

Zastupitelstvo schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

14. Diskuze. 

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

účast.    

                     

                       

                                


