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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2021  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č 1/2021 konaného dne 9. února 2021 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 11 zastupitelů, omluveni 3 zastupitelé, neomluven 1 zastupitel, dle prezenční listiny. 

Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné. 

Zasedání zastupitelstva řídí starosta Mgr. Karel Rykr. 

Ze zasedání byl pořizován zvukový záznam za účelem pořízení zápisu. 

 

Program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 8.12.2020 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Kupní smlouva na nákup pozemku – lokalita u cyklostezky v k.ú. Vojnův Městec 

5. Kupní smlouva na nákup pozemku – lokalita V Občinách v k.ú. Vojnův Městec 

6. Kupní smlouva na nákup části pozemků – lokalita hasičské zbrojnice v k.ú. Vojnův 

Městec 

7. Bezúplatné nabytí pozemku – lokalita za zdravotním střediskem v k.ú Vojnův 

Městec 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

9. Stanovení ceny vodného a stočného 

10. Projednání protokolu o kontrole Ministerstva vnitra a přijatých nápravných 

opatření 

11. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

12. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2021 

13. Různé, diskuze 

14. Závěr 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu paní Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu paní 

Janu Losenickou Ondráčkovou a paní MUDr. Bohdanu Trávníčkovou. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec 

dle návrhu. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 
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2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 8. 

prosince 2020 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis ze zasedání zastupitelstva č.6/2020 a usnesení 

ze dne 8. prosince 2020. 

K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 
 

Místostarosta Martin Havlíček přednesl zápisy ze zasedání rady městyse, které se konaly dne 

28.12.2020  a 25.1.2021. Zápisy z rad byly uzavřeny. 

Bylo diskutováno o možnosti zveřejňování zápisů z rad na webových stránkách městyse. 

 

4. Kupní smlouva na nákup pozemku – lokalita u cyklostezky v k.ú. Vojnův 

Městec 

Pozemky par.č. 153 a 289/9, které se nacházejí u cyklostezky, jejich koupě je z důvodu 

plánované výstavby rodinných domů v této lokalitě. Vlastníkem pozemků je pan xxxx a 

dohodnutá cena za 1 m
2 

je 150 Kč. 

 

Proběhla diskuze na celkový počet domů, dopravní obslužnost této lokality, studie a náklady 

na vybudování inženýrských sítí. 

 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemků par.č. 153 

o výměře 442 m
2
 a par.č. 285/9 o výměře 9431 m

2 
v k.ú. Vojnův Městec mezi Městysem 

Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a xxx za cenu 150 Kč za m
2 

v celkové ceně 1 480 950,- Kč. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Kupní smlouva na nákup pozemku – lokalita V Občinách v k.ú. Vojnův 

Městec 

Jedná se o nákup pozemku par. č. 1136 do vlastnictví městyse, máme možnost na tyto 

pozemky uložit zeminu z rybníků Kejda a V Občinách, s majiteli pozemku jsme jednali o 

uložení zeminy na pozemek a majitelé měli zájem jej prodat. 

 

Proběhla diskuze o navýšení nákladů na projekt, uložení vytěžené zeminy na tento pozemek, 

rozbory vytěžené zeminy a její nevyhovující kvalitu pro uložení na pozemky Zemědělské a.s. 

Krucemburk. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku par.č. 

1136 o celkové výměře 11 447 m
2
 v k.ú. Vojnův Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův 

Městec 27 a xxx a xxx za cenu 40 Kč za m
2 

v celkové ceně 457 880,- Kč. 

 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 
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6. Kupní smlouva na nákup části pozemků – lokalita hasičské zbrojnice 

v k.ú. Vojnův Městec 

Vlastníky těchto pozemků par. č. st. 29/1, par. č. 44/1 a 1546/19  jsou xxx  a xxx. Dle 

geometrického plánu dojde k rozdělení těchto pozemků dle fyzického stavu plotu a vznikne 

nový pozemek s par. č. 44/4 o celkové výměře 61 m
2
. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku par.č. 44/4 

o celkové výměře 61 m
2
 v k.ú. Vojnův Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 

27 a xxx a xxx, za cenu 70 Kč za m
2 

v celkové ceně 4 270,- Kč.  

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0   

  Usnesení bylo přijato. 

 

7. Bezúplatné nabytí pozemku – lokalita za zdravotním střediskem v k.ú 

Vojnův Městec 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem pozemku par.č. 1660/2 o 

celkové výměře 21 m
2
, který daruje do vlastnictví městysu. 

 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje bezúplatné nabytí pozemku par.č. 1660/2 

druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, způsob ochrany chráněná 

krajinná oblast v městysu Vojnův Městec a k.ú. Vojnův Městec z vlastnictví České republiky – 

ÚZSVM do vlastnictví městyse Vojnův Městec. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se   

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

Vyhláška byla vyhotovena dle zákona, sazba poplatku se pro rok 2021 nemění a zůstává ve 

výši 12 Kč za každý započatý den s vyjímkou dne jeho počátku. Tímto se ruší vyhláška č. 

3/2019, o místním poplatku z pobytu ze dne 10.12.2019. 

 

Usnesení k bodu č.8: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o 

místním poplatku z pobytu. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

9. Stanovení ceny vodného a stočného 

Cena vodného a stočného se od 2. čtvrtletí roku 2021 zvýší o 7,- Kč. Cena vodného pro trvale 

žijící občany, pro podnikatele i pro majitele rekreačních objektů 35,- Kč za 1 m
3 

a cena 

stočného 42,- Kč za 1 m
3
. Vycházíme z vyčíslení správce vodovodu a kanalizací společnosti 

Velké Dářko s.r.o. V březnu budou občané vyzváni k samoodečtu vodoměrů. 

 

Proběhla diskuze ke kalkulaci vody, celkové spotřebě vody v obci ohledně poruch a 

souvisejících úniků. 
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Usnesení k bodu č. 9: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje cenu za odběr pitné vody pro trvale žijící 

občany, pro podnikatele i pro majitele rekreačních objektů 35,- Kč za 1 m
3 

a cena stočného 

42,- Kč za 1 m
3 

od 2. čtvrtletí roku 2021. 

Hlasování: pro 9, proti 2, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Projednání protokolu o kontrole Ministerstva vnitra a přijatých 

nápravných opatření 

MVCR provedlo kontrolu za období 1.9.2019 – 7.12.2020, ze které byl vystaven protokol, 

který je včetně nápravných opatření součástí zápisu. 

 

Starosta následně přednesl zjištěná porušení zákona dle protokolu, podané námitky a 

nápravná opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu a zamezení jeho opakování. 

 

Usnesení k bodu č. 10: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec bere na vědomí výsledek uskutečněné kontroly výkonu 

samostatné působnosti provedené u městyse Vojnův Městec Ministerstvem vnitra ČR, a 

přijímá návrh nápravy kontrolou zjištěných nedostatků, včetně realizace opatření k zamezení 

opakování kontrolou zjištěných nedostatků dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

11. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru 

 

Finanční výbor 

Předseda finančního výboru MUDr. Petr Machala přednesl zprávu o činnosti finančního 

výboru a o provedené kontrole hospodaření městyse za 4. čtvrtletí roku 2020. 

 

Kontrolní výbor 

Členka kontrolního výboru MUDr. Bohdana Trávníčková přednesla zápis ze zasedání 

kontrolního výboru ze dne 27.1.2021. 

12. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2021 

Biocentrum Občiny 

Kupujeme sousední pozemek vedle deponie vytěženého sedimentu a předjednali jsme 

s dotčenými orgány uložení části zeminy na tyto pozemky. Jakmile bude projekt na uložení 

aktualizován, bude společně s přesunem zeminy dokončeno opevnění hrází, oprava 

bezpečnostního přelivu rybníku V Občinách a propojení tůní pro jejich správnou funkci. 
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Rybník Prostřední 

Bylo zažádáno o dotaci na Ministerstvu zemědělství z titulu Podpora opatření na drobných 

vodních tocích a malých vodních nádržích II. etapa. Rybník Prostřední je v rámci projektu 

Biocentrum Občiny stavebně povolen. Čekáme na vyhodnocení dotace. 

 

Zkapacitnění vodovodu 

Proběhlo doladění projektu v záležitosti detailů na úpravně vody, na vodojemu a související 

elektroinstalace. 

 

Základní škola 

Je zhotovena výtahová šachta a nová stropní konstrukce, bude následovat provizorní zakrytí 

proti zatečení a výměna celé střešní konstrukce včetně krytiny. Práce zhotovitele Stylstav 

Křižanov aktivně probíhají i přes nepřízeň počasí. Budeme připravovat výběrové řízení na 

nábytek a vybavení učeben. Akce je dotačně podpořena z MMR.  

Z dotace Kraje Vysočina z titulu Naše škola 2020 navíc proběhne rekonstrukce sociálního 

zařízení v 1. patře.  

 

Víceúčelové hřiště 

Čekáme na vyhodnocení podaných dotací, které jsme podali v loňském roce, firma IPI s.r.o ze 

Žďáru nad Sázavou za nás podala dotaci z MMR a zkusili jsme také podat žádost o dotaci 

z Nadace ČEZ. V případě zamítnutí lze uvažovat realizaci z vlastního rozpočtu. 

 

Oprava kabin na hřišti 

Připravujeme podání žádosti o dotaci z Kraje Vysočina z titulu Sportoviště 2021. 

 

Dále připravujeme využití dotační podpory pro rekonstrukci sociálního zařízení pro učitelky a 

kuchařku v MŠ, podporu akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů, vybudování 

kontejnerových stání se zástěnou, výměnu ciferníků na věži kostela, které jsou v majetku 

městyse, pořízení horní autobusové zastávky směrem do obce, obnovu stávající cyklostezky 

směr Krucemburk. 

 

Byl vznesen dotaz na možnost napojení optických kabelů vedoucích z Krucemburku podél 

cyklostezky.  

13. Různé, diskuze 

 

Tříkrálová sbírka 2021 

V letošním roce probíhala v městysu Tříkrálová sbírka netradičně, kasičky byly umístěny v 

kanceláři úřadu, na Poště Partner a v kostele sv. Ondřeje, vybralo se rekordních 32 995,- Kč. 

 

Čistá Vysočina 2021 

Krajem pořádaná akce by měla letos proběhnout v dubnu, jsme přihlášeni. O detailech a 

termínech budou občané s předstihem informováni. 

 

Proběhla diskuze na přepojení semaforu u Hostince u Malivánků. 

14. Závěr 

Starosta poděkoval zastupitelům i občanům za aktivní účast při jednání a zasedání 

zastupitelstva ukončil v 18:55 hod. 
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Zapsala: Beranová Monika 

Ve Vojnově Městci dne 10.2.2021 

 

 

 

Mgr. Karel Rykr, starosta .................................................   dne: ............................. 

 

     

Martin Havlíček, místostarosta.............................................. dne: ............................. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

    

MUDr. Bohdana Trávníčková ............................................... dne: ............................. 

 

 

Jana Losenická Ondráčková ............................................... dne: ............................. 

     


