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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva městyse

Výpis usnesení ze zápisu zastupitelstva č. 2/2021 ze dne 6. května 2021
●● 4. Mikroregion Žďársko, dobrovolný svazek obcí | Zastupitelstvo bylo seznáme-
no se záměrem vstupu do dobrovolného svazku obcí Mirkoregionu Žďársko. Usnesení 
k bodu č. 4: Zastupitelstvo schvaluje vstup Městyse Vojnův Městec do Mikroregionu 
Žďársko a deleguje místostarostu Martina Havlíčka jako zástupce Městyse Vojnův
Městec. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. ●● 5. Závěrečný
účet Městyse Vojnův Městec za rok 2020 | Zastupitelstvo projednalo návrh
Závěrečného účtu za rok 2020. Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný
účet Městyse Vojnův Městec za rok 2020. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
bylo přijato. ●● 6. Schválení Účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2020 |
Zastupitelstvo projednalo Účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2020. Usnesení
k bodu č. 6:Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2020.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. ●● 7. Podání žádosti o do-
taci na víceúčelové sportovní hřiště – Národní sportovní agentura | Nabízí se mo-
žnost podání žádosti o dotaci na vybudování víceúčelového sportovního hřiště od
Národní sportovní agentury. Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo schvaluje podání žádos-
ti o dotaci na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště od Národní sportovní agentury
z program č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024.
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se 2. Usnesení bylo přijato. ●● 8. Výběr zhotovitele 
a smlouva o dílo – Víceúčelové sportovní hřiště | Proběhlo výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby víceúčelového sportovního hřiště, dle nejnižší cenové nabídky byl hodnotící
komisí vybrán pan Petr Sobotka za celkovou hodnotu díla 3 304 655,77 Kč bez DPH.
Usnesení k bodu č.8: Zastupitelstvo schvaluje jako nejvhodnější nabídku veřejné zakáz-
ky s názvem Víceúčelové sportovní hřiště Vojnův Městec uchazeče Petra Sobotku, Nový
Jimramov 30, 592 42 Nový Jimramov, IČ:74466992 a smlouvu o dílo s vybraným u-
chazečem za celkovou hodnotu 3 304 655,77 Kč bez DPH. Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 1. Usnesení bylo přijato. ●● 9. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zed ne
11.12.2018 na akci Biocentrum Občiny | Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu končící plat-
nosti smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby HYDRO&KOV a řešení nutných změn pro-
jektu je zapotřebí uzavřít dodatek ke smlouvě. Ke stávající smlouvě jsou nově dodány po-
ložky rozhrnutí sedimentu na sousední pozemky, oprava bezpečnostního přelivu rybníku
V Občinách, opevnění hrází obou rybníků, propojení tůní k jejich správné funkčnosti 
a zatrubnění obtoku pod hrází rybníku V Občinách. Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem
Biocentrum Občiny uzavřený mezi objednatelem Městysem Vojnův Městec, Vojnův
Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou a zhotovitelem HYDRO&KOV s.r.o., Pražská
1333, 379 01 Třeboň. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2. Usnesení bylo přijato. ●●
10. Rozpočtové opatření č. 3/2021 | Rozpočtové opatření č. 3/2021 je sestaveno z polo-
žek výdajů na Biocentrum Občiny a víceúčelové sportovní hřiště a z položek příjmů kom-
penzačního bonusu ze státního rozpočtu a příjmy z LDO v celkové výši 2 043 000 Kč.
Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 v celkové
výši 2 043 000 Kč.Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. ●● 11.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
nájemní Lesy České republiky s.p. | Z důvodu plánované akce zkapacitnění vodovodu
požadují Lesy ČR jako dotčený vlastník smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouva nájemní z důvodu dvou propustků přes Městecký po-
tok. Je to povinná součást k řízení povolení stavby. Bylo diskutováno ohledně částky za
zřízení věcného břemene. 
V 17:44 opustila jednací místnost Jana Losenická Ondráčková, vrátila se v 17:47.
Usnesení k bodu č. 11: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu nájemní mezi Lesy České republiky, s.p. se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové a Městysem
Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou s podmínkou, že věcné bře-
meno se zřídí za úplatu ve výši max. 5000 Kč. Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 
1. Usnesení bylo přijato. ●●  13. Směnná smlouva – směna nemovitostí 44 členských
obcí LDO Přibyslav (městys Vojnův Městec podílový spoluvlastník) v k.ú. Staré Ransko
a k.ú. Hodíškov x LDO Přibyslav v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. | Zastupitelstvo pro-
jednalo Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav, která řeší směnu
nově vytvořeného pozemku parc. č. 21/8 o výměře 527 m2 (ostatní plocha), pozemku
parc. č. st. 268 o výměře 654 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby č. ev. 51 (stav-
ba občanského vybavení) vše v k. ú. Staré Ransko a pozemek parc. č. 743/3 o vý-měře
101 m2 (vodní plocha) v k. ú. Hodíškov výměnou za pozemky trvalých lesních porostů
parc. č. 442 o výměře 384 m2 (lesní pozemek), parc. č. 458 o výměře 32 654 m2 (lesní po-
zemek) a parc. č. 461 o výměře 29 306 m2 (lesní pozemek) v k. ú. Budeč u Žďáru nad
Sázavou. Usnesení k bodu č. 13: Zastupitelstvo schvaluje Směnnou smlouvu mezi jed-
notlivými podílnickými obcemi LDO Přibyslav v k.ú. Staré Ransko a k.ú. Hodíškov 
a LDO Přibyslav v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení bylo přijato. ●●  14. Směnná smlouva – směna lesních pozemků v k.ú.
Slavětín u Oudoleně a k.ú. Staré Ransko – Obec Slavětín x 44 členských obcí LDO
Přibyslav (městys Vojnův Městec podílový spoluvlastník). Zastupitelstvo projednalo
směnu pozemků mezi Obcí Slavětín a jednotlivými členskými obcemi Lesního družstva

Biocentrum Občiny
Na této investiční akci budou v létě provedeny finální práce. Na pozemky sousedící
s deponií vytěženého sedimentu bude přemístěno část zeminy, bude utěsněn bezpe-
čnostní přeliv rybníka V Občinách, u obou rybníků se zpevní hráz a bude se reali-
zovat přítok do nově vzniklých tůní.

Víceúčelové hřiště
V letošním roce vybudujeme víceúčelové hřiště z vlastních prostředků i za předpo-
kladu, že by jedné ze dvou aktuálně čekajících žádostí o dotaci nebylo vyhověno.
Smlouva o dílo se zhotovitelem je zastupitelstvem schválena. V rozpočtu máme re-
zervované prostředky. Krátkodobě bychom pravděpodobně investici kryli úvěrem,
který by mohl být jednorázově splacen po proplacení dotace na Biocentrum Občiny. 

Základní škola
Práce na základní škole pokračují. Část střechy s krytinou z tašek a střešními okny
je dokončena a bude následovat plechová krytina pultové části střechy. Navíc bude
řešeno oplechování komína. Ve vnitřních prostorách jsou vyzděny příčky a chystá
se práce na omítkách, podhledech, podlahách a instalaci silnoproudu i slaboproudu.
Je vyhlášeno výběrové řízení na vybavení učeben včetně pořízení výpočetní tech-
niky.

Z-BOX
Od 17. května je Z-BOX v plném provozu. V budoucnu se plánuje navíc zpro-
voznění režimu podání zásilky.

Kalendář 2022
Vážení občané, jak jsme Vás již informovali v lednovém vydání Novinek, připra-
vujeme pro rok 2022 kalendář s fotografiemi Vojnova Městce, Borků,
Radostínských Borků, Nové Huti a okolní přírody. Pokud máte jakékoliv zajímavé
fotografie a jste ochotni je poskytnout k otištění do kalendáře, zašlete nám je na 
e-mailovou adresu obec@vojnuvmestec.cz nebo doručte osobně nejpozději do 15.
října 2021 s popiskem a jménem autora. 

Městys Vojnův Městec se 
umístil na prvním místě v sou-
těži „My třídíme nejlépe
2020“ v tradičním klání ve tří-
dění elektrozařízení pro sa-
mosprávy Kraje Vysočina.
Součástí ocenění je odměna 
30 000 Kč. Tato částka bude
použita na vybudování kontej-
nerového stání v lokalitě novo-
staveb. Děkujeme všem, kteří se
zapojili do systému sběru použi-
tého elektrozařízení.

Uctění památky 
válečných obětí

Probíhající akce v letošním roce
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Ze zastupitelstva městyse
V letošním roce jsme se opět připojili k tradiční úklidové akci Čistá Vysočina 2021,
která probíhala ve Vojnově Městci ve dnech 22. a 23. dubna. V loňském roce se 
z důvodu epidemiologické situace úklidová akce nekonala. Čistilo se okolí silnic
směrem na Žďár nad Sázavou, Hlinsko,
Krucemburk, Radostín v neposlední řadě
také cyklostezka směrem na Krucemburk 
a prostranství obce. Všem zúčastněným dě-
kujeme za účast a věříme, že se budeme
moci sejít také v příštím roce.

Velmi oceňujeme, že akci podpořily
téměř čtyři desítky občanů obce včetně po-
četné skupiny dětí, zástupců místních spol-
ků, ale i několika chalupářů. Na základě
uklizených odpadků lze vyvodit zajímavý
závěr, že neukázněným občanům nejvíce
chutnají hašlerky a kouří stále více cigaret.

Čistá Vysočina 2021

V posledním dubnovém týdnu byly na
kostel instalovány nové ciferníky s rafič-
kami v černo-bílém provedení. Podklad
je nerezový s barvou vypalovaný koma-
xit, který zaručuje vysokou životnost.
Opravu provedla firma Elektrozvon ve
spolupráci s firmou Autodoprava Husák
Hlinsko. Celková částka provedené 
opravy činí 64 862 Kč. Plánuje se slav-
nostní posvěcení tohoto nového inven-
táře při poutní mši 18.6. 

Výměna ciferníků věžních hodin 
na kostele sv. Ondřeje

Hurá! Konečně zase ve školce. Po šesti
týdnech se 12.dubna otevřely dveře ma-
teřské školy předškolákům a dětem ro-
dičů pracujících v IZS. Počáteční strach
z testování u dětí pominul, když zjistily,
že to nic není. Během distančního vzdě-
lávání plnily předškolní děti různé té-
matické úkoly, tvořily a pracovaly, k če-
muž obdržely dostatečné množství
podnětů. Jedním z úkolů bylo vypěsto-
vání jakékoli rostliny. Po návratu do
školky jsme se divili, jaké máme ši-
kovné zahradníčky. Některé rostliny by-
ly zasazeny na školkové pokusné
záhonky a nyní o ně pečujeme společně.

Zprávičky z mateřinky

obcí Přibyslav, a to části p. č. 49/13 – lesní pozemek v k. ú. Slavětín u Oudoleně - dle GP
č. 149-1234/2020 ze dne 21.9.2020  z pozemku p. č. 49/13 – lesní pozemek odděleného
dílu ve výměře 1 524 m2 nově označený jako p. č. 49/21 v k. ú. Slavětín 
u Oudoleně, ve vlastnictví obce Slavětín, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č.
10001, obec Slavětín, k. ú. Slavětín u Oudoleně, za část pozemku p. č. 409/3 – lesní po-
zemek v katastrálním území Staré Ransko - dle GP č. 246-1071/2017 ze dne 4. 5. 2017,
z pozemku p. č. 409/3 – lesní pozemek odděleného dílu ve výměře 1 524 m2 nově ozna-
čený jako p. č. 409/19 v k.ú. Staré Ransko, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č.
269, obec Krucemburk, k. ú. Staré Ransko - za účelem majetkoprávního vypořádání.
Usnesení k bodu č. 14: Zastupitelstvo schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Slavětín 
a jednotlivými podílnickými obcemi LDO Přibyslav. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se
0. Usnesení bylo přijato.

Změna v ukládání odpadu
Objemný domácí odpad pocházející z naší obce vzhledem k novým legislativním pod-
mínkám už nebude možné ukládat na sběrném dvoře v Krucemburku. Pro tento účel
máte možnost využít kontejner na dvoře za úřadem Městysu Vojnův Městec v pon-
dělky od 12 do 16 hod. nebo po předchozí domluvě. Sběrný dvůr v Krucemburku na-
víc upozorňuje na zavedení nového ceníku od 1.6. 2021.

Splatnost poplatků za psy a pozemky
Dne 31.5.2021 končí splatnost poplatků za psy a pronajaté pozemky, prosíme 
o jejich včasné zaplacení.

Sešli jsme se 9.5.2021. Děkujeme
všem, kdo se účastnil této akce. 

z. o. KSČM ve Vojnově Městci.

Uctění památky
padlého sovětského 
vojína u památníku
na Nové Huti

Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak
jsme v rámci projektu,,Putování za vo-
dou“ podnikli výlety k vodopádům, vo-
dojemu a k rybníkům. Cestu k Malému
Dářku jsme prodloužili o cestu do
Radostína, abychom poznali, kde bydlí
naši kamarádi. Konec dubna jsme 
s předškoláky zakončili čarodějnickým
soutěžením a opékáním buřtíků na za-
hradě školky.

V současné době jsou již školky ote-
vřené pro všechny děti, takže si snad bu-
deme moci společně v rámci možností
užívat jarních radovánek.

p. učitelky

Kromě intenzivní práce v hodinách
máme čas na společné aktivity, na po-
vídání s dětmi a na zajímavé vycházky
do okolí. 

Videopřání k Svátku matek
Maminkám jsme k jejich svátku vyro-
bili jedinečnou kytici přání. Pod laska-
vým vedením jednotlivých vyučujících
namluvily děti z 1., 2. a 3. ročníku pás-
mo říkanek a básniček,  děti ze 4. a 5.
ročníku jej doplnily průvodním slovem.
O podmanivý hudební doprovod se po-
starali žáci 3. a 4. ročníku. Videona-
hrávku jsme doplnili fotografiemi dětí,
které se podílely na „výrobě“ společné
kytice pro maminky, již vytvořily děti 
z otisků svých dlaní. Prostřednictvím
webu školy jsme tak mohli maminkám
zpříjemnit jejich velký den. Barevná
kytice nyní tvoří dominantu vstupní
chodby školy.

Den Země a dopravní výchova 
ve školní družině
Prvňáčci si společně s paní vychovatel-
kou připomněli Den Země. Pracovali
na společném projektu, vyprávěli si o
životě na naší planetě, proč je nutné ji
chránit a jak mohou i malé děti přispět
k ochraně životního prostředí.

Květnové střípky ze základní školy
V návaznosti na bezpečnost související
s návratem dětí do školy byla činnost
školní družiny zaměřena na dopravní
výchovu s využitím didaktických her. 

Školní parlament
Po sedmi měsících se 20. května opět
sejdu se zástupci školního parlamentu,
jehož členy si děti 2. – 5.ro-
čníku zvolily v podzimních
volbách. Děti se tak učí zákla-
dům demokratického fungo-
vání společnosti, získávají do-
vednost, jak říct a obhájit svůj
názor. Mají možnost ovlivňo-
vat dění ve škole. Kromě
přímého kontaktu s námi do-
spělými je školní parlament
výbornou příležitostí k diskuzi
o fungování školy a dává dě-
tem cennou zkušenost. 

Stavební úpravy ve škole
Přes nebývale nepříznivé po-
časí se na škole intenzivně pra-
cuje. Všechny prostory jsou
zastřešeny a děti se mohou
těšit na atraktivní, kompletně
vybavené odborné učebny. ☺

Mgr. Jolana Smyčková, 
ředitelka školy
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