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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva městyse

Výpis z usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2021 

4. Žádost o odkoupení pozemku k parcele č. 129/2 
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej
části pozemku parc.č. 1546/37. Hlasování: pro 2, proti 7, zdržel se 2. Usnesení
nebylo přijato.

5. Smlouva s městysem Krucemburk o vzájemné spolupráci 
za účelem realizace opravy povrchu komunikace pro cyklisty 
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vzájemné spolup-
ráci s městysem Krucemburk za účelem realizace opravy povrchu cyklostez-
ky. Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

7. Změna č. I územního plánu Vojnův Městec
Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo městyse vydává změnu č. I územního
plánu po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), že návrh změny č. I Územního plánu Vojnův Městec není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace
č. 1, 2, 3 a č. 5, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění
Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a č. 8, se stanovisky dotčených orgánů a se sta-
noviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle usta-
novení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst.
4  a § 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174
správního řádu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se. Usnesení bylo přijato.

8. Financování akce Víceúčelové sportovní hřiště Vojnův Městec 
Usnesení k bodu č. 8: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru re-
gistrační číslo 99030133745 mezi Komerční bankou a.s., se sídlem Na příkopě
33, Praha 1 a Městysem Vojnův Městec, na financování akce ,,Víceúčelové
hřiště’’ ve výši 4 000 000 Kč a s tím související smlouvu o zajištění blan-
kosměnkou. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se. Usnesení bylo přijato.

9. Rozpočtové opatření č. 5/2021
Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

Práce na stavbě víceúčelového hřiště za
sokolovnou pomalu začínají. Na zhoto-
vení se podílí firma Petr Sobotka, Nový
Jimramov za celkovou cenu bezmála 4
000 000 ,- Kč. Prvními kroky bude za-
jištění stavby oplocením, úprava příjez-
dové cesty pro těžkou techniku a výko-
pové práce, dále bude navazovat zříze-
ní odvodňovacího a vsakovacího systé-
mu pro odvod dešťové vody.

Hřiště bude sloužit jak široké veřej-
nosti, tak i dětem ze základní a mate-

Víceúčelové sportovní hřiště
řské školy. Všichni si budou moci za-
hrát fotbálek, florbal, tenis, házenou,
košíkovou, volejbal, bude zde vybudo-
váno doskočiště na skok daleký.
Ukončení výstavby je plánováno na
konec měsíce října.

Po zrealizování stavby bychom rádi
provedli opravu stavby kabin a plotu
směrem k bytovým domům. Dále je za-
potřebí provést další terénní úpravy ze-
leně, včetně výsadby nových dřevin.

Práce nás čeká ještě mnoho. 

Tradiční třetí červencový víkend pa-
třil Vojnoměstecké pouti. I přes ne-
příznivé předpovědi počasí se pouť
nakonec vydařila. V pátek se v soko-
lovně konala pouťová zábava, k po-
slechu zahrála kapela Radostínští
Kanci.

V sobotu proběhlo tradiční poseze-
ní u hasičů s hudebním doprovodem
pana Bohuslava Šilera a bigbeatové
kapely Zakopaný pes.

V neděli se v kostele sv. Ondřeje
konala poutní mše, po mši proběhlo
svěcení nových hodinových ciferniků

Vojnoměstecká pouť 2021

na věži kostela, následovalo posezení
s občerstvením a děti měly možnost
využít skákací hrad.

Po oba víkendové dny probíhala 
v malé zasedací místnosti budovy
radnice výstava o Historii Vojnova
Městce a jeho místních částí. Na
náměstí byly pouťové atrakce a pro-
dejní stánky.

Děkujeme všem za pomoc při or-
ganizaci akcí a návštěvu. Doufejme,
že stejně jako minulý rok a letos nás
na příští rok neomezí koronavirová 
opatření. 

Naši milou povinností bylo
dne 26.6.2021 přivítání no-
vých občánků Vojnova Městce
narozených na konci roku
2019 a v roce 2020. 

Mezi nové občánky
Vojnova Městce jsme přivítali
Emmu Lauterkrancovou, Inu
Ročárkovou, Adrianu Kluka-
novou, Kryštofa Culka, Da-
miána Rykra, Elišku Havlíč-
kovou a Anetu Benešovou. 
O hudební doprovod se posta-
raly děti ve základní školy.
Všem novým občánkům přeje-
me pevné zdraví, štěstí a spo-
kojený život. 

Vítání 
občánků 

Informace z knihovny
Prosím rodiče dětí, které chtějí
prožít prázdninovou noc v kni-
hovně, aby nahlásili děti knihov-
nici Mirce Zvolánkové. 

Termín konání – poslední týden v
srpnu, který bude upřesněn dle 
epidemiologické situace.
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Zprávičky z mateřinky

Sbírka na pomoc lidem 
zasaženým tornádem 
na Moravě
Diecézní charita Brno ve spolupráci s dobrovolným svaz-
kem obcí Subregion Velké Dářko uspořádala sbírku na po-
moc lidem zasaženým tornádem na Moravě.

Přispět mohli lidé na veřejných místech členských obcí
dobrovolného svazku. Ze zapojených členských obcí se
celkem vybralo 28 066,- Kč, ve Vojnově Městci se vybra-
la částka 8 616,- Kč.

Rada městyse Vojnův Městec schválila dar ve výši 20.000
Kč, který byl zaslán na transparentní účet města Hodonín,
peníze budou dále přerozděleny potřebným.

Velké díky patří všem, kteří se do sbírky zapojili.

Závěr školního roku patřil sportování na hřišti ve Ždírci s fotbalisty, šerpování předškoláků a výletu za zvířátky na statek ve Vilémově. I když má školka
prázdninový provoz, většina dětí má již prázdniny. K přerušení provozu dojde od 19.7.-20.8. 2021.Všem čtenářům Novinek, rodičům a jejich dětem přeje-
me krásné, pohodové, slunečné prázdninové dny.
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