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Vojnův Městec

Ze zastupitelstva městyse
Výběr z usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 6/2022 ze dne 8. listopadu 2022
Delegování k zastupování městyse do organizací s účastí městyse Vojnův Městec
● Zastupitelstvo delegovalo MUDr. Petra Machalu k zastupování městyse na členských
schůzích a ve volených orgánech Lesního družstva obcí Přibyslav. ● Zastupitelstvo de-
legovalo Martina Havlíčka k zastupování městyse na valných hromadách a ve volených
orgánech Velkého Dářka s.r.o. ● Zastupitelstvo delegovalo Martina Havlíčka k zastu-
pování městyse a ve volených orgánech Subregionu Velké Dářko. ● Zastupitelstvo de-
legovalo MUDr. Petra Machalu k zastupování městyse ve Sdružení obcí Vysočiny. ●
Zastupitelstvo delegovalo Martina Havlíčka k zastupování městyse v DSO Mikroregion
Žďársko. ● Zastupitelstvo deleguje Mgr. Jiřího Šikla v MAS Havlíčkův kraj. ● Určení
zastupitele pro projednání změn Územního plánu Vojnův Městec a zpráv pro u-
platňování Územního plánu ve volebním období 2022-2026 | Zastupitelstvo schváli-
lo Martina Havlíčka zástupcem pro projednávání změn Územního plánu Vojnův Městec
a zpráv o uplatňování Územního plánu Vojnův Městec ve volebním období 2022-2026.
●● Kupní smlouva pro pořízení traktoru  | Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu
na pořízení kolového traktoru s příslušenstvím za cenu 1 887 300 Kč bez DPH. ●●
Dotace z PGRLF na pořízení traktoru | Zastupitelstvo schválilo uzavření: Smlouvy
o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví ve výši 1.887.300,-
Kč (dále jen „Úvěr“), na pořízení: ● nového traktoru KIOTI vč. příslušenství; ● nové-
ho čelního nakladače vč. příslušenství; ● nového traktorového nosiče kontejnerů Portýr
vč. příslušenství ● Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního
úvěru na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu ve výši 943.650,- Kč.
● Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce. ● Smlouvy
o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce. ● Zástavní smlouvy k pohledávkám z po-
jistného plnění, uzavírané mezi obcí jako zástavcem a PGRLF jako zástavním věřite-
lem. ●● Rozpočtové opatření č. 12/2022 | Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatře-
ní č. 12/2022.

Výběr z usnesení ze zasedání zastupitelstva č.7/2022 ze dne 12. prosince 2022
●● Jednací řád | Zastupitelstvo schválilo Jednací řád Zastupitelstva městyse Vojnův
Městec, který umožňuje účastnit se zasedání distančním způsobem.  ●● Rozpočet pro
rok 2023 | Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2023 na straně příjmů a výdajů ve
výši 20 521 210 Kč. ●● Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 | Zastupitelstvo sch-
válilo střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2026. ●● Pověření rady ke ko-
nečným úpravám rozpočtu k 31.12.2022 | Zastupitelstvo pověřilo radu městyse ke
konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2022. ●● Smlouva o dílo ,,Zkapacitnění vodo-
vodu Vojnův Městec'' Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo na zhotovení stavebního
díla ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec''. ●● Smlouva o dílo ,,ZTV pro 2 RD ve
Vojnově Městci" | Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla
,,ZTV pro 2 RD ve Vojnově Městci''. ●● Veřejnoprávní smlouva ve věci projed-
návání přestupků s městem Žďár nad Sázavou | Zastupitelstvo schválilo
Veřejnoprávní smlouvu ve věci projednávání přestupků s městem Žďár nad Sázavou.
●● Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2023 ● Zastupitelstvo schválilo smlouvu o po-
skytnutí dotace č. 1/2023 pro Římskokatolickou farnost Krucemburk ve výši 80 000 Kč
na financování nutných výdajů na údržbu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. ●●
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2023 | Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskyt-
nutí dotace č. 2/2023 pro TJ Jiskra Vojnův Městec ve výši 110 000 Kč k financování
nutných výdajů na provoz sokolovny. ●● Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022 |
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2023 pro TJ Jiskra Vojnův
Městec ve výši ve výši 40 000 Kč na rekonstrukci osvětlení sokolovny. ●● Subregion
Velké Dářko d.s.o. majetkové záležitosti DPS Škrdlovice | a) Dohoda o zrušení
smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitosti ze dne
22.10.2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.12.2003 Zastupitelstvo schválilo Dohodu o
zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitosti ze dne
22.10.2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.12.2003 mezi obcí Škrdlovice a městysem
Vojnův Městec a obcemi Cikháj, Karlov, Radostín a Světnov. b) Smlouva o budoucí
smlouvě darovací. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi
obcí Škrdlovice a městysem Vojnův Městec a obcemi Cikháj, Karlov, Radostín,
Světnov, Polnička za účasti Subregionu Velké Dářko – dobrovolného svazku obcí. ●●
LDO Přibyslav pozemkové úpravy | Zastupitelstvo schválilo pozemkové úpravy v
k.ú. Hluboká u Krucemburku v rámci komplexních úprav v k.ú. Krucemburk dle návr-
hu uspořádání pozemků v listu vlastnictví č. 3644.

V sobotu 10. prosince
2022 ve velké zasedací
místnosti úřadu městy-
se konala slavnost
Vítání nových občánků
Vojnova Městce.
Přivítali jsme celkem 
9 dětí, 5 holčiček a 4
kloučky. Nové občánky
přivítaly vystoupením
děti ze základní školy
pod vedením paní uči-
telky. 
Rodiče obdrželi fina-
nční hotovost, mamin-
ky kytičku a malí 
občánci plyšového
mazlíka a loutku.

Ve čtvrtek 15. prosince se sešli registrovaní dospělí čtenáři na vánočním posezení v
knihovně. Ve skvělé pohodové atmosféře jsme poseděli, ochutnali spoustu dobrůtek
a popili vánoční punč.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a moc se těším na další setkání a to velikonoční.
A co foto…? To Mirka zapomněla.

Přivítali jsme nové občánky

Zpráva z knihovny

dovolte mi napsat pár informačních řád-
ků se začátkem nového roku, do kterého
Vám všem přeji hlavně hodně zdraví. 

Poplatek za odpady zůstává pro leto-
šní rok ve stejné výši 700 Kč na poplat-

Vážení spoluobčané,
níka. Můžete jej zaplatit na Poště Partner
v přízemí radnice, kde bude v brzké době
zřízen platební terminál pro platby kar-
tou. Poplatek lze stále platit hotově nebo
přes internetové bankovnictví, jako tomu

a možné zadlužení, které nastane se stav-
bou vodovodu. 

Pro opravu kaple byla dokončena pro-
jektová dokumentace a žádáme o dotaci
300tis Kč z MZe. Na hřbitově dále opra-
víme jeden z obecních hrobů, které jsou
dlouhodobě ve špatném stavu. 

Stavba sítí pro 2RD na zahrádkách
proběhne, dle smlouvy o dílo, do
30.6.2023. Pravidla pro žadatele o dvě
parcely zveřejníme na webu a následně
vše projedná zastupitelstvo. Tento projekt
bude spolufinancován dotací z MMR ve
výši 300tis. Kč.

Proběhlo schválení nákupu sekacího
příkopového ramena pro traktor, na které
budeme čerpat dotaci z Kraje Vysočina
ve výši 150tis Kč. 

Dále pokračujeme s přípravou a vyti-
pováním pozemků pro výsadbu stromů a
keřů. První kolo výsadby bude provede-
no v jarních měsících a máme již sch-
válenou 100% dotaci ve výši  217 555,56
Kč ze SFŽP.

I další projekty a jsou v procesu, ale o
těch vás budu informovat až při reálném
postupu. 

V letošním roce spolu oslavíme výro-
čí 730 let od založení obce. Hlavní osla-
vy, spolu se setkáním rodáků, proběhnou
v rámci říjnového posvícení. Plánovaný
program zveřejníme v dalších vydáních
měsíčníku.

S pozdravem
Martin Havlíček, starosta

bylo doposud. Bankovní účet pro zasílání
plateb je 123125081/0300 a jako varia-
bilní symbol uveďte č. p. domu. Svozová
firma každoročně navyšuje sazby za ko-
modity a svozy, ale s ohledem na úpravu
frekvencí svozu plastu a dalším zefek-
tivněním odpadového hospodářství ne-
budeme v letošním roce poplatek navy-
šovat. Schválený rozpočet počítá s re-
kordním doplatkem městysu ve výši
344tis Kč. Jak se bude vyvíjet letošní rok
nevím, ale předpokládám, že se nevyhne-
me dalšímu zdražení pro rok 2024.

Změna v cenách nastala u vodného 
a stočného. V rámci firmy Velké Dářko
s.r.o. proběhlo navýšení na vodném za 37
Kč a stočném za 58 Kč za metr krychlo-
vý. Zdražení je to tedy v součtu o 13Kč,
ale je to nejmenší možné navýšení s rizi-
kem, že firma bude bez zisku nebo prav-
děpodobněji se ztrátou. Toto rozhodnutí
padlo s ohledem na to, že zdražení cen
všeho je opravdu vysoké a firma nechce
dále zatěžovat rozpočty zákazníků. 
Z dlouhodobého hlediska ale není mo-
žné, aby firma negenerovala ani mini-
mální zisk, ale vše se bude hlavně odvíjet
od cen elektrické energie.

V rámci našeho městysu pracujeme na
několika projektech:

Na vodovod máme vysoutěženou fir-
mu a čekáme už pouze na dotační zdroje,
o které budeme žádat. Projekt je to velmi
nákladný, a proto jsme si nechali vyhoto-
vit finanční analýzu na hospodaření obce
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V pátek 16.12.2022 proběhlo Posezení s písničkou ve vánočně vyzdobeném sále nad
prodejnou COOP. I přes značnou nemocnost svým kamarádů se sešla parta, která si

večer náramně užila. O hu-
dební program se opět
výtečně postaral pan
Bohuslav Šiler a obsluhu
zajistila TJ Jiskra Vojnův
Městec, která pokřtila svo-
ji novou fritézu k přípravě
řízků s bramborovým sa-
látem. Další Posezení s
písničkou se uskuteční
10.2.2023.

Podrobná finanční analýza ve svém závěru mj. konstatovala, že přesto, že Vojnův
Městec malou obcí, resp. městysem, zasluhuje uznání za skvělé finanční řízení, hos-
podaření a aktivitu. Konkrétně městys svým aktivním přístupem zajistil výtečné in-
vestice nejen do vzdělávání (resp. ZŠ a MŠ) viz Graf 1. 

Městys měl také úspěchy v dotacích, skvěle reguloval provozní výdaje a mj. spolu s
rostoucími příjmy z lesů bylo zajištěno excelentní provozní saldo, které mělo skvělý
trend a lámalo rekordy viz Graf 2.

Samospráva Vojnova Městce poslala za poslední 4 roky do roku 2021 na investice
a opravy téměř 42 mil. Kč (úžasných 54 tis. Kč na obyvatele).

Vojnův Městec byl stabilním městysem. Za posledních deset let sice ubylo 16 oby-
vatel, ale zvýšil se počet zaměstnanců pracujících v katastru městyse a počet žáků byl
stabilní. Na počtu obyvatel a žáků závisí většina daňových příjmů městyse. 

Analýza financí mj. uvádí řadu dalších konkrétních údajů. Např. opakující běžné

Předvánoční posezení s písničkou Vojnův Městec může rozvíjet 
infrastrukturu především díky 
skvělému finančnímu hospodaření

Děti ze školky před vánočními svátky zavítaly do zámku Žďár n. S. na program ,, Vánoce na zámku“, využívaly sněhovou na-
dílku na zahradě i na kopci, podívali jsme se ke krmelci do lesa a těšili jsme se z předvánoční nadílky ve školce. Nový rok jsme
přivítali povídáním o putování Tří králů a s vánočními svátky jsme se rozloučili společně s divadlem U dvou sluncí ,,Vánoční
pohádkou“.   p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Zprávičky z mateřinky

Za předání radosti z hudby a blížících se Vánoc jsme vděčni zpěvákům a muzikantům
z Chrasti u Chrudimi a okolí, kteří při Vánočním koncertu v kostele sv. Ondřeje  do-
slova vykouzlili příjemnou atmosféru. Děkujeme pořadatelům za organizaci.        R. 

Vánoční koncert v kostele sv. Ondřeje

Letošní Tříkrálová sbírka, která se konala v sobotu 7.1.2023 vynesla rekordních 27 562
Kč. Tento ročník byl výjimečný nejen krásným počasím, ale hlavně tím, že to byl ju-
bilejní 20. ročník. Poprvé se chodilo v roce 2003 ve dvou skupinkách. Po postupné ge-
nerační obměně jsme měli již 5 skupinek a na příští rok připravujeme dokonce 6.
Děkujeme všem dárcům, koledníkům a vedoucím skupinek.

Tříkrálová sbírka

Graf 2: Finanční kondice Vojnova Městce zásadně sílila

Graf 1: Vojnův Městec dokázal investovat do budoucnosti skvělé částky

příjmy městyse postačily k pokrytí
běžných provozních výdajů a stále
zbývalo v roce 2021 cca 9,7 mil. Kč,
tj. cca 12,6 tis. Kč na obyvatele. Na
udržování majetku městyse jsou za-
potřebí alespoň 3 mil. Kč ročně.
Vojnův Městec letos splatil dluh a o-
čekává pěkné zůstatky na účtech.

Přesto, že finanční rizika díky
politické situaci ve světě a práci
státních politiků výrazně vzrostla,
není důvodu omezovat skvělý roz-
voj Vojnova Městce. Je dobré pra-
covat s financemi tak aby byla bu-
dována a zlepšována potřebná in-
frastruktura, zejména školství, vod-
ní hospodářství, místní komunikace
a bydlení. Díky dosavadnímu
skvělému hospodaření a brilant-
nímu finančnímu řízení může
Vojnův Městec dále zlepšovat pod-
mínky pro život svých obyvatel.

Ing. Luděk Tesař, ekonom se speci-
alizací na veřejné rozpočty
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