
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2019  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2019 konaného dne 25. června 2019. 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 
Přítomno 14 zastupitelů, nepřítomen 1 zastupitel – dle prezenční listiny. 

Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné. 
Zasedání zastupitelstva řídí starosta Ing. Josef Macek a po jeho odstoupení přebírá řízení 

zasedání nově zvolený starosta Mgr. Karel Rykr. 
Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 

16.4.2019 
3. Zpráva o činnosti rady 
4. Žádost o prodej pozemků 1546/31, 110, 664/50,1546/38 
5. Kupní smlouva – pořízení specializované techniky pro JSDH Vojnův Městec  
6. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 
7. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2019 
8. Různé, diskuze 
9. Závěr 

 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 

 
Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu paní Moniku Beranovou a ověřovatele pana Jana 
Štůlu a pana MUDr. Františka Trávníčka. 
 
Usnesení k bodu č. 1 
 
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec dle návrhu. 
  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
 

2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 4. 2019. 
 K zápisu ze zasedání zastupitelstva byla vznesena poznámka zastupitele Karla Malivánka 
s žádostí se zapsáním do zápisu: 
„Nesouhlasím se zápisem ze zastupitelstva ze dne 16. 4. 2019, protože neodpovídá 
skutečnému jednání a z něho pořízenému zvukovému záznamu.“ 
 
 
 
 



3. Zpráva o činnosti rady 
 

Starosta Ing. Josef Macek předal slovo místostarostovi Martinovi Havlíčkovi, který podal 
zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 15. 5. 2019 a 5. 6. 2019. 
K zápisům z rady byla vznesena poznámka zastupitele Karla Malivánka s žádostí o zapsání do 
zápisu: 
„Nesouhlasím se zápisy z rady, protože v mnoha bodech je formulace zápisu zavádějící a 
v rozporu s právními předpisy.“ 
Starosta Ing. Josef Macek sdělil, že zápisy z rad budou uzavřeny na dalším jednání 
zastupitelstva. 
 

4. Žádost o prodej pozemků 1546/31, 110, 664/50,1546/38 
 

Pan xxxxxx podal žádost na odkoupení pozemků přilehlých k domu č.p. 153, jehož je 
vlastníkem.  
Místostarosta Martin Havlíček sdělil, že není úplně dobře v současné době pozemky prodávat, 
protože přes tento pozemek bude vést důležitá větev vodovodu, tuto poznámku doplnil i Ing. 
Josef Macek.  
V případě neodsouhlasení prodeje pozemků bude pan xxxxxx žádat o dlouhodobý pronájem 
těchto pozemků. 
 
Usnesení k bodu č.4: 
 
Zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním záměru a prodejem pozemků parcelní číslo 
1546/31, 110, 664/50, 1546/38. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0   
 

5. Kupní smlouva – Pořízení specializované techniky pro JSDH Vojnův Městec – 
nové vyhlášení 
 

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o.  
Městys Vojnův Městec obdržel od firmy PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o. kupní 
smlouvu na dodávku nového dopravního automobilu pro JSDH Vojnův Městec. 

 
Usnesení k bodu č.5: 
 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu „Pořízení specializované techniky pro JSDH 
Vojnův Městec – nové vyhlášení“. 
Na straně kupující Městys Vojnův Městec a na straně prodávající firma PROGRES 
SERVIS SIBŘINA spol. s r.o.. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0   
 
 

 



6. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
 
            Finanční výbor 
 
Člen finančního výboru Mgr. Jiří Šikl přednesl zprávu o činnosti finančního výboru a o 
provedené kontrole pokladní hotovosti, která souhlasila se zůstatkem v pokladní knize.  Byla 
provedena kontrola běžného účtu za období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019, a kontrola namátkově 
vybraných 5 dokladů.  
Dále byla provedena kontrola mzdové rekapitulace za rok 2017 a 2018 se zaměřením na 
celkovou výši mimořádných odměn. V roce 2017 bylo vyplaceno na mimořádných odměnách 
celkem 75 612,- Kč a v roce 2018 bylo vyplaceno celkem 106 600,- Kč. 
 

Kontrolní výbor 
 

 Předsedkyně kontrolního výboru Petra Jarošová přednesla zprávu o činnosti kontrolního 
výboru.  
Kontrolní výbor byl pověřen zastupitelstvem dne 16.4.2019 o kontrole nájemních smluv. 
Kontrolní výbor doporučuje revizi aktuálnosti některých smluv a u nájemních smluv za 
účelem podnikání doporučuje posouzení výše nájemného s ohledem na účel a umístění 
podnikání. 
Dále byly kontrolovány smlouvy na pronájem rybníků. Kontrolní výbor doporučuje 
vypovězení smluv na rybníky, a následné uzavření smluv nových s novými podmínkami. 
Dále byly provedeny kontroly zápisů ze zasedání rad Městyse Vojnův Městec.  
Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
 

7. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2019 
 

Zprávu o průběhu akcí přednesl starosta Ing. Josef Macek. 
 

Úprava kontejnerových hnízd a povrch spojovací cesty – je ukončeno, bylo požádáno o dotaci 
z Kraje Vysočina, kterou se uhradila část nákladů. 
Biocentrum Občiny – nová žádost je v řízení včetně všech příloh, čekáme na kladné vyřízení.  
Víceúčelové hřiště u sokolovny – odsouhlasený návrh na projektové práce, na projektu se 
začíná pracovat, budeme se snažit sehnat dotaci, abychom mohli projekt realizovat. 
Budova radnice – pan Ing. Rouš pracuje na projektu pro stavební řízení, možnost řešení 
projektu po získání dotací. 
Dopravní automobil pro JSDH Vojnův Městec – předpokládáme, že v září by JSDH měla mít 
automobil k dispozici. 
Zkapacitnění vodovodu – na projekt pro územní rozhodnutí navazuje projekt pro stavební 
povolení a následně řešení finančních zdrojů z ministerstva zemědělství. 
Kniha včera a dnes – kniha je v tisku, měla by být dodána v nejbližších dnech, zahájení 
prodeje bude na pouťové výstavě na radnici ve Vojnově Městci. 
III. etapa rekonstrukce potoku – investorem rekonstrukce Lesy ČR, stavba je dokončena, 
předána. Byl zrekonstruován úsek v délce 214 metrů, a bylo položeno cca 700 m lomového 
kamene. 



Zastupitelka Mgr. Valerie Rychlíčková se dotázala, zda bude zpět navrácen mostek, který přes 
potok vedl.  
Starosta Ing. Josef Macek odpověděl, že mostek nebyl součástí stavby, bude vrácen zpět, ale 
je nutné pod mostek vyhotovit podezdívku a provést drobné terénní úpravy. 
 VeDaFest  2019 -  organizátoři hodnotí akci za vydařenou. Poděkování patří všem 
organizátorům akce, z naší obce SDH Vojnův Městec za zajištění občerstvení, a také 
sponzorům, kteří za Městys Vojnův Městec byli JD Rozhlasy a REPROSERVIS CZ, s.r.o. 
Žďár nad Sázavou. 
 

8. Různé, diskuze 
 

a) Odstoupení pana Ing. Josefa Macka na funkci starosty Městyse Vojnův Městec  
 

Ing. Josef Macek oznámil odstoupení z funkce starosty Městyse Vojnův Městec ze 
zdravotních důvodů. 
   

b) Volba nového starosty Městyse Vojnův Městec 
1. návrh 
Na funkci starosty Městyse Vojnův Městec navrhl Ing. Josef Macek pana Mgr. Karla Rykra, 
který kandidaturu přijal. 
 
2. návrh 
Zastupitel Jan Marek navrhl na funkci starosty zastupitele Karla Malivánka, který kandidaturu 
přijal. 
 
Usnesení k bodu č. 8 b) 
 
Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec volí starostu pana Mgr. Karla Rykra. 
 

Hlasování: pro 8 proti 3 zdržel se 3 
 

V 17:38 odešel zastupitel Jan Marek, dále přítomno 13 zastupitelů. 
 

c) Volba člena rady 

Předsedající nově zvolený startosta Mgr. Karel Rykr konstatoval, že dle § 99 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tvoří radu starosta, místostarosta a další 3 členové 
rady.  
Na zbývající 1 mandát byl předsedajícím navržen Ing. Josef Macek, který kandidaturu přijal. 
 
Usnesení k bodu č. 8 c) 
 
Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec volí člena rady pana Ing. Josefa Macka.  
 

Hlasování: pro 11 proti 1 zdržel se 1 



d) Žádost o odkoupení pozemku 
 

Pan Jiří Slavík žádá o prodej pozemku k výstavbě rodinného domu v lokalitě zahrádek,  p.č. 
460/1. V lokalitě zahrádek jsou v plánu 2 stavební parcely ve spodní části, v územním plánu 
je to už dlouhodobě zanesené, parcely nejsou zatím rozkreslené, není vypovězena smlouva se 
zahrádkáři. V současné době by nebylo dobré prodávat pozemek, který není rozparcelovaný. 
 
Usnesení k bodu č. 8 d) 
 
Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec nesouhlasí se zveřejněním záměru a prodejem 
pozemku p.č. 460/1, který je v majetku Městyse Vojnův Městec. 
 

Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 1 

e) Hlášení kulturních akcí místním rozhlasem  
 

Pan xxxxxx se dotazuje, proč nejsou v místním rozhlase vyhlášeny všechny kulturní akce, 
které se v našem městysu konají. A ptá se jaký je systém v hlášení. 
 
Zastupitel Ing. Josef Macek mu odpověděl, že městys tyto akce nepořádá.  
 
Starosta Mgr. Karel Rykr reagoval, že do budoucna takto činit budeme po osobní domluvě s 
úřadem.  
 
Pan xxxxxx reagoval, že se bude v brzké době konat akce u hasičské zbrojnice, kde bude 
vystupovat francouzský  pěvecký sbor a pěvecký sbor Doubravan a tato akce by se vyhlásit 
měla.  
 
Místostarosta Martin Havlíček reagoval, že tato akce je určitě velice zajímavá, bude se ale 
konat na obecních pozemcích a nikdo nepřišel oznámit, že se tato akce tady bude konat, 
protože bude nutné uzavřít místní komunikaci okolo hasičské zbrojnice.  
 
Zastupitel Tomáš Grygar se dotázal, zda nějaká informace nebo osobní žádost některého z 
pořadatelů o vyhlášení nebo zveřejnění na úřad došla. 
 
 Místostarosta Martin Havlíček odpověděl, že pozvánky došly v e-mailu. Avšak divadelní 
představení Co snídají tygři pro děti v základní škole, bylo vyhlášeno prostřednictvím SMS 
zpráv, plakát na divadlo i na besedu s herečkou Jitkou Smutnou visel ve vývěskách. 
 
Zastupitel Karel Malivánek k tomu dodal, že má problém na úřadě někoho zastihnout, protože 
zde prý odpoledne nikdo často nebývá a tyto akce rozesílal na úřad e-mailem. 
Dále sdělil, že spolupráce s vedením městyse je špatná a že nemá zájem o vzájemnou 
spolupráci. 



Paní xxxxxx sdělila, že když se dříve konalo Posezení s písničkou před Hostincem Pod Lípou, 
tak nikdy nikdo nežádal o zábor obecních pozemků, a před hasičskou zbrojnicí se zabere jen 
ta nejnutnější část.  
 
Starosta Mgr. Karel Rykr odpověděl, že zástupce spolku vždy přišel a s vedením o akci 
hovořil. Řekl, že vedení městyse nikomu bránit nebude, že hasiči pořádají kvalitní akce, ale 
měl by někdo přijít osobně.  
 
Místostarosta Martin Havlíček diskusi ukončil tím, že není třeba přijít s žádostí na papíře, a 
vyzval všechny k zájemné spolupráci. 

 
f)  Školská rada 

 
Místostarosta Martin Havlíček upozornil zastupitelstvo na nezvolení člena školské rady za 
zřizovatele v roce 2017 minulým zastupitelstvem ani radou, protože členové školské rady se 
volí každé tři roky a poslední volba člena do školské rady proběhla v roce 2014, kdy byla 
zvolena za zřizovatele zastupitelka Miroslava Zvolánková. Sdělil, že na radě bude zvolen 
nový zástupce do školské rady za zřizovatele na období, než bude  nový zástupce za rodiče a 
za školu, kteří se budou volit v příštím roce. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

g) Pan Malivánek požaduje zapsat do zápisu:  
 

„ Administrátorka Novinek paní Beranová nezveřejnila v červnových Novinkách opět můj 
článek. Tímto došlo k opětovnému porušení tiskového zákona, protože jako zastupitel mám 
právo se vyjadřovat v periodiku Novinky, proto žádám o nápravu a dodatečné vytisknutí 
článku v červencových Novinkách.“ 
 
Zastupitel MUDr. František Trávníček reagoval na slova zastupitele Karla Malivánka, aby 
neříkal, že někdo porušuje zákon, protože o tom, že někdo porušuje zákon rozhoduje soud, 
doporučil mu, aby spíše používal, že se domnívá nebo myslí, že někdo porušuje zákon. 
 
Zastupitel Ing. Josef Macek reagoval na článek zastupitele Karla Malivánka, že článek je 
poplašná zpráva a tento bod, na který zastupitel Karel Malivánek ve svém článku reaguje se 
projednával v minulém zasedání zastupitelstva 16. 4. 2019 v bodu 4. Závěrečný účet Městyse 
Vojnův Městec za rok 2018. 
 
Zastupitel Karel Malivánek reagoval, že tento článek je výňatek ze zákona, který přečetl na 
minulém zasedání zastupitelstva. 
 
Pan xxxxxx se vyjádřil k listopadovému článku v Novinkách zastupitele Karla Malivánka, ve 
kterém napsal, že se bude snažit o rozkvět Vojnova Městce jako zastupitel, v reakci na tento 
článek panu Malivánkovi sdělil, že do tohoto zastupitelstva si nevšimnul, že by takto konal. 



Domnívá se, že mezi panem Malivánkem a současným vedením městyse je spor, protože se 
na každém zastupitelstvu neustále něco řeší, protože pan Malivánek neustále s ničím 
nesouhlasí. Doporučil, aby se spor mezi ním a vedením urovnal a začala fungovat spolupráce 
pro blaho obce. 
 
Starosta Mgr. Karel Rykr souhlasil se slovy pana xxxxxx a připomněl, co zaznělo na minulém 
zasedání zastupitelstva od zastupitele Tomáše Grygara, a to, že by zastupitelstvo mělo 
pracovat konstruktivně, a že by zastupitelé měli mezi sebou spolupracovat. 
 
Zastupitel Karel Malivánek reagoval na přípěvek pana xxxxxx s tím, že tak jak si vedení  
představuje spolupráci si zvolilo na ustavujícím zasedání zastupitelstva, že z jeho volební 
kandidátky byl zvolen do rady pouze jeden člen a on sám nebyl nikým osloven. 
xxxxxx reagoval tím, že sestavení vedení městyse v roce 2014 bylo bývalým starostou panem 
Malivánkem řešeno stejným postupem jako u současného vedení městyse v roce 2018. 
 
Zastupitel Tomáš Grygar potvrdil slova pana xxxxxx a požádal zastupitele, aby jednali 
konstruktivně a věcně a pro blaho občanů. 

 
Zastupitel Karel Malivánek sdělil, že nikomu nebude házet klacky pod nohy, ale myslí si, že 
jeho povinností a zodpovědností je informovat občany. 
 
Zastupitel Tomáš Grygar sdělil, že se nechce vrátit několik let zpátky ať už s obsazeností 
nebo dostupností úřadu, řekl, že je třeba řešit konstruktivní požadavky mezi sebou a nemusejí 
se psát do žádných sdělovacích prostředků. 
Vyjádřil se také k volbě starosty, nemyslí si, že je to šťastné řešení, ale respektuje názor 
občanů, kteří si ve volbách pana Mgr. Karla Rykra zvolili. 
 
Starosta Mgr. Karel Rykr sdělil zastupiteli Karlu Malivánkovi, že se od něj jakožto od 
jednatele hasičů naopak spolupráce s městysem očekává a vyzval ho, aby zvážil svoje slova o 
nespolupráci. 
 
Paní xxxxxx vysvětlila funkce hasičů a rozdíly mezi JSDH a SDH. 
 
Místostarosta Martin Havlíček se dotázal, kdo z členů SDH je tedy za pořádání akcí 
zodpovědný a kdo tedy bude žádat o zveřejnění akce.  
 
Paní xxxxxx mu odpověděla, že buďto ona jako jednatelka nebo pan Malivánek jako 
náměstek starosty hasičů. 
 
Paní xxxxxx podotkla, že slova pana starosty Mgr. Karla Rykra ohledně zvážení nespolupráce 
SDH s městysem jí přijdou jako vyhrožování. 
Starosta Mgr. Karel Rykr odpověděl, že to za vyhrožování nepovažuje, ale kroky ke 
spolupráci by měly vycházet z obou stran. 
Pan xxxxxx se zeptal zástupců SDH jak je to s financováním hasičů.  



Paní xxxxxx mu odpověděla, že financování hasičů je totožné s financováním TJ Jiskra, 
městys provozuje sokolovnu a TJ Jiskra si pronajímá sokolovnu na vlastní zodpovědnost. 
Stejné je to i se Základní a Mateřskou školou. 
 
Zastupitel Tomáš Grygar sdělil, že na provoz sokolovny si TJ Jiskra musí vydělat sama a 
provoz sokolovny stojí nemalé částky. 
 
Paní xxxxxx vysvětlila, že pronájem sokolovny je příjmem TJ Jiskra, kdežto pronájem 
hasičské zbrojnice je příjmem městyse, protože je to obecní budova. 
 
Pan xxxxxx se zeptal, kdo tedy pořádá kulturní akce, zdali JSDH nebo SDH. Paní xxxxxx 
odpověděla, že SDH. 
 
Zastupitel Karel Malivánek vysvětlil, že JSDH jako zásahová jednotka je zřizována 
městysem, který je povinen tuto jednotku zřídit nebo ji zajistit z jiné obce, jednotku sboru 
dobrovolných hasičů zajišťuje sbor dobrovolných hasičů. 
Vysvětlil, že hasiči jsou financováni jak z dotací, tak z příspěvků městyse a tyto peníze jsou 
na zásahovou jednotku. Z těchto částek se financují zásahové obleky a jiné prostředky, které 
jsou použity při zásahu. SDH Vojnův Městec není jednotka, ale samostatný subjekt, který je 
na stejné úrovni jako je TJ Jiskra. Hasičskou zbrojnici má SDH ke svému užívání. Prostředky 
vynakládané městysem na hasiče jsou ve velkém nepoměru s prostředky vynakládanými na 
sokolovnu. 
 
Pan xxxxxx se ptá, na co se využívají peníze, které si SDH vydělá pořádáním akcí. Protože 
SDH neplatí na rozdíl od TJ Jiskry náklady na budovu hasičské zbrojnice. Zastupitel Karel 
Malivánek mu odpověděl, že SDH v současné době šetří na prapor a kupují oblečení pro 
hasiče. 
 
Paní xxxxxx sdělila, že v letošním roce měli hasiči už 21 zásahů a že tuto činnost dělají ve 
svém volném čase a bez finanční odměny. Pan xxxxxx jí na toto odpověděl, že cvičitelé TJ 
Jiskra chodí také ve svém volném čase a zadarmo cvičit do sokolovny.  
Paní xxxxxx mu na toto odpověděla, že za tímto účelem jsou tyto organizace zřízeny. 
 
Starosta Mgr. Karel Rykr ukončil tuto diskuzi a popřál hasičům, aby se jim jejich 
připravovaná kulturní akce zdařila. 
Připomněl, že se blíží pouť, kde bude možnost si zakoupit již dříve zmiňovanou knihu o 
Vojnově Městci s názvem Vojnův Městec včera a dnes a pozval všechny na její slavnostní 
křest. 
 
Paní xxxxxx se dotázala, zda mají hasiči koncert francouzského pěveckého sboru a pěveckého 
sboru Doubravan zrušit nebo zda mají dále v organizaci této akce pokračovat.  
 
Starosta Mgr. Karel Rykr odpověděl, že pořádání kulturních akcí je pro obec dobré a řekl, ať 
hasiči pokračují v její organizaci. 



Pan xxxxxx si myslí, že je vhodná doba na zahájení vzájemné spolupráce mezi vedením 
městyse a hasiči, a že na příštím jednání zastupitelstva by bylo dobré vzájemnou spolupráci 
zhodnotit. 
 
Starosta Mgr. Karel Rykr panu xxxxxx poděkoval za podnět. 
 
Zastupitel Karel Malivánek sdělil, že hasiči slaví 130 let a je to nejstarší organizace ve 
Vojnově Městci, představoval by si vstřícnější jednání ze strany vedení městyse. Pokud 
vedení myslí spolupráci vážně, tak rád s návrhem spolupráce přijde. 
 
Starosta Mgr. Karel Rykr panu Malivánkovi odpověděl, že vedení se k hasičům zády 
nepostavilo, což dokazuje například poskytnutí dotace ve výši 80 000,-Kč na prapor. 
 
Zastupitel Tomáš Grygar řekl, že obec spolkům nehází klacky pod nohy, ale ví, že před 
několika lety TJ Jiskra byla v nelibosti, ale jinak co se týče dalších spolků, tak všichni tuto 
činnost dělají dobrovolně a je třeba je v jejich činnostech podpořit, zvláště když některé 
spolky pracují s mládeží, a starají se o budovy, které mají ve správě.  
Částky na jejich provoz jsou velmi vysoké. 
 

9. Závěr 
 
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a popřál jim krásně prožité léto, 
pozval je na nadcházející kulturní akce a sdělil zastupitelům, že další zastupitelstvo se 
uskuteční v září a v 18:32 zasedání zastupitelstva ukončil. 
 
 
Zapsala: Beranová Monika 
Ve Vojnově Městci dne 28.6.2019 
 
 
 
 
..............................................     ................................................. 
Mgr. Karel Rykr, starosta      Martin Havlíček, místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
.........................................     .................................................. 
 Jan Štůla          MUDr. František Trávníček 
 


