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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva městyse

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Vojnův Městec

4. Územní plán Vojnův Městec
V zájmu rozšíření zastavitelnosti ploch obce byly v součinnosti s Odborem územ-
ního plánování ve Žďáru nad Sázavou připraveny vhodné lokality a byla podána
žádost o vydání stanoviska Správy CHKO Žďárské vrchy a Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Usnesení k bodu č. 4a): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec
I. schvaluje: a) pořízení změny č. 2 Územního plánu Vojnův Městec, b) obsah
změny č.2 územního plánu Vojnův Městec, uvedený v příloze č. 1 tohoto usne-
sení;                      
II. stanoví, že změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a ná-
sl. stavebního zákona.
III. podmiňuje pořízení změny č.2 částečnou úhradou nákladů uvedených v
§55a odst. 2 písm. f stavebního zákona ve výši odpovídající poměru výměry za-
řazených pozemků majitele pana Davida Blažka, na jehož návrh je změna č. 2
územního plánu Vojnův Městec pořizována.
IV. schvaluje žádost obce dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších před-
pisů o pořízení změny č.2 územního plánu Vojnův Městec.
Přílohy: obsah změny č. 2 ÚP Vojnův Městec, stanovisko Natura k obsahu změ-
ny č. 2 ÚP Vojnův Městec, stanovisko SEA k obsahu změny č. 2 ÚP Vojnův
Městec. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
Usnesení k bodu č. 4b): Zastupitelstvo městyse po projednání:
podmiňuje investory realizující záměr výstavby rodinných a/nebo bytových do-
mů v území Z1 k uzavření plánovací smlouvy, případně smlouvy o spolupráci s
Městysem Vojnův Městec. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo
přijato.
Usnesení k bodu č. 4c): Zastupitelstvo městyse po projednání:
schvaluje Smlouvu o spolupráci řešící záměr výstavby rodinných a/nebo byto-
vých domů na pozemku parc.č. 285/4 a 290/1 v k.ú. Vojnův Městec mezi inves-
torem xxx a Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27. Hlasování: pro 12,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
5. Smlouva kupní na prodej pozemku parc.č. 664/26 o výměře 210 m2

Smlouva kupní je mezi městysem a majitelem domu č.p. 204 panem xxx, zahra-
da o jejíž odkup žádá je v majetku městyse. 
V 17:37 se dostavila do jednací místnosti zastupitelka MUDr. Bohdana
Trávníčková, dále bylo přítomno 13 zastupitelů.
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu kupní na prodej
pozemku par. č.664/26 v k.ú. Vojnův Městec o celkové výměře 210 m2 mezi
Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a xxx za celkovou cenu 69 930 Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
6. Smlouva kupní na prodej části pozemku parc.č. 1548/16 o výměře 49 m2

a nákup pozemku parc.č. st. 46 o výměře 76 m2

Smlouva je připravena jako směnná a je mezi Městysem a sourozenci xxx. Tato
smlouva obsahuje prodej části pozemku, parc. č.1548/16 o výměře 49 m2, je to
pozemek, který je před vjezdem do jejich garáže, a zároveň nákup pozemku
parc.č. stavební 46 o výměře 76 m2. Usnesení k bodu č.6: Zastupitelstvo městyse
Vojnův Městec schvaluje Směnnou smlouvu mezi Městysem Vojnův Městec,
Vojnův Městec 27 a xxx získávají pozemek parc.č. 1548/16 v k.ú. Vojnův Městec
o výměře 49 m2 za cenu 16 317 Kč a Městys Vojnův Městec získává pozemkek
parc.č.st. 46 v k.ú. Vojnův Městec o výměře 76 m2 za cenu 25 308 Kč. Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
7. Stanovy DSO Subregion Velké Dářko
Ve stanovách DSO Subregionu Velké Dářko došlo např. ke změně sídla DSO, 
v možnosti hlasování per rollam a dále v hlasování jednotlivých obcí.  
V 17:47 opustila jednací místnost zastupitelka Petra Jarošová, dále bylo přítom-
no 12 zastupitelů. Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec
schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí Subregionu Velké Dářko.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

Zvolení členové 
Zastupitelstva městyse Vojnův Městec

Pořadí Jméno a příjmení Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení

Volební strana č. 1 - Pro Vojnův Městec
1. Karel Malivánek 1. 112
2. Valerie Rychlíčková 2. 87
3. Petr Kohout  6. 85

Volební strana č. 2 - KDU-ČSL
1. Bohdana Trávníčková 6. 219
2. Martina Machalová  3. 211
3. Petr Machala 13. 211
4. Martin Havlíček 1. 205
5. František Trávníček 4. 204
6. Karel Rykr 2. 190
7. Petra Jarošová 5. 169

Volební strana č. 3 - PRO ROZVOJ VOJNOVA MĚSTCE
1. Jiří Šikl 14. 93
2. Tomáš Grygar 1. 88

Volební strana č. 4 - Ženy za Vojnův Městec
1. Hana Marková 1. 73

Volební strana č. 5 - Svoboda a přímá demokracie (SPD)
1. Radek Koten 1. 86
2. Jiří Rychlíček 4. 66

Úspora energie - veřejné osvětlení
I ve Vojnově Městci jsme pocítily zvýšení ceny za elektrickou energii. Po dohodě se
správcem veřejného osvětlení dojde v nočních hodinách od 23:00 do 4:30 k vypnutí
celého veřejného osvětlení v obci vyjma hlavní silnice včetně přechodů z důvodu bez-
pečnosti.
V budoucích letech bude nutné investovat do úspornějších svítidel, které napomůžou
k úspoře finančních prostředků.

Poslední svoz bioodpadu
Svozová firma AVE CZ ke dni 27.10.2022 pozastaví pravidelný svoz kontejnerů s bi-
oodpadem ve Vojnově Městci. Během zimy tyto kontejnery nebudou sváženy. Svoz
bioodpadu bude opět obnoven začátkem měsíce dubna.

Svoz plastů
Nově jsou posílena některá sběrná mís-
ta o další nádobu na plastové odpady a
další nádoba přibyla u horních bytovek.
Po dohodě se společností AVE zkou-
šíme svoz plastových odpadů v rámci
úspor 1x za týden. Následně bude vy-
hodnoceno, zda bude týdenní svoz do-
stačující. Cílem této úpravy je redukce
finančních nákladů za účelem nezvyšo-
vání poplatků za odpad od občanů.

Městecký potok
Městecký potok má ve své správě stát-
ní podnik Lesy České republiky, který
má také na starosti jeho údržbu. Po
dlouhém urgování ze strany městyse Lesy ČR vypsaly veřejnou zakázku na sekání po-
toka. V průběhu měsíce září byla část potoka posekaná. Budeme i nadále apelovat na
správce toku Lesy ČR aby zintenzivnily správu svého majetku.

Posezení s písničkou
V pátek 30. září proběhlo s více než 60 účastníky tradiční Posezení s písničkou. K po-
slechu a k tanci zahrál pan Bohuslav Šiler, ke spokojenosti účastníků zajišťovala o-
bčerstvení TJ Jiskra Vojnův Městec a Zemědělské družstvo Křížová. 
Další posezení s písničkou se bude konat v pátek 11.listopadu od 18.hod. v prvním pa-
tře obchodu COOP.     

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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1. Prvňáčci zvládli své první krůčky ve škole, naučili se první písmenka. 
2. Viděli jsme pestrý hudební pořad o dobrodružném cestování po mořích a oceánech. 
3. Vytvořili jsme krásné podzimní obrázky a koláže.
4. Strávili jsme krásné dopoledne v Domě přírody na Krátké, kde jsme se dověděli za-

jímavé informace  o bylinkách a včelkách. Namíchali jsme si vlastní bylinkový čaj

...,, V září se sejdem pod jab-
loní, v říjnu déšť pleská po
střeše…,“ se zpívá v jedné
naší písničce. A přesně tak
nás uvítal nový měsíc.
Jakmile se trošku umoudřil
začali jsme se sběrem přírod-
nin a trošku toho podzimu
jsme si přinesli i do školky.
Připravujeme se na posvícen-
ské vystoupení v sokolovně v
neděli 16.10., v 15.hodin.
Podzim nám vybarvil okolí,
ale hlavně zahradu,do krás-
ných barev.Plánujeme stavět
domečky pro broučky, shra-
bat velkou hromadu listí, to
kdyby se k nám zatoulal je-
žek, opékat brambory v ohni
a určitě pouštět neposedné
draky. 
p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Barevná škola 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
● letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) ● lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony ● látky (mini-
málně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) ● domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zaba-
lené v krabici ● péřové přikrývky, polštáře a deky, peří ● obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
● kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti ● hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové ● menší elek-
trospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
● ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů ● nábytek ● znečištěný a vlhký textil

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.cz

Sbírka se uskuteční ve dnech
17.10. – 31.10.2022 v pracovní době
Úřadu městyse Vojnův Městec 
v přízemí radnice

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
Tel.: 491 524 342, 739 999 112

a vyrobili voňavé mýdlo. 
5. Pro naše sportovní aktivity jsme pořídili nové dresy.
6. Na chodbě jsme jednoho dne objevili pádové otázky napsané na pařízcích, na

dřevěných polínkách čísla na záchranku, hasiče a policii, po laně a po barevných
ťapkách se můžeme projít do všech našich tříd. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Zprávičky 
z mateřinky
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