Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2020
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2020 konaného dne 8. prosince 2020
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 26.10.2020
3. Zpráva o činnosti rady
4. Rozpočet pro rok 2021
5. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2021
6. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2021
7. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2021
8. Stanovení příspěvků DSO Subregion Velké Dářko
9. Stanovení ceny odpadů pro podnikatelské subjekty
10. Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2020
11. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru
12. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2020 - 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 26.
října 2020.
Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis č.5/2020 a usnesení ze zasedání zastupitelstva
konaného dne 26. října 2020.
K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen.
3. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta Martin Havlíček podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných
13.11.2020 a 2.12.2020.
Byl vznesen dotaz na odstoupení od příkazní smlouvy a na cenovou nabídku pasportu
místních komunikací.
K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly dále vzneseny připomínky a zápisy byly
uzavřeny.
4. Rozpočet pro rok 2021
Na straně příjmů a výdajů je plánováno shodných 34 778 979,- Kč, rozpočet je sestaven jako
vyrovnaný. Případné změny v rozpočtu budeme řešit rozpočtovými opatřeními.
Proběhla diskuze k částce na případný nákup pozemků do vlastnictví městyse, k částce na
Biocentrum Občiny a na zkapacitnění vodovodu.
Usnesení k bodu č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2021.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2021
TJ Jiskra Vojnův Městec požádala o dotaci ve výši 110 000 Kč na financování nutných
výdajů na provoz místní sokolovny.
Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2021 mezi Městysem Vojnův
Městec, Vojnův Městec 27 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec
247 na poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč k financování nutných výdajů na provoz
sokolovny.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2021
Římskokatolická farnost Krucemburk požádala o dotaci ve výši 80 000,- Kč na údržbu kostela
sv. Ondřeje ve Vojnově Městci.
Byl vznesen dotaz, na co byla v letošním roce dotace použita a co je v plánu vybudovat
v příštím roce.
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Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2021 mezi Městysem Vojnův
Městec, Vojnův Městec 27 a Římskokatolickou farností Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého
17, Krucemburk ve výši 80 000,- Kč na financování nutných výdajů na údržbu kostela sv.
Ondřeje ve Vojnově Městci.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Stanovení ceny vodného a stočného
Cenu vodného a stočného pro rok 2021 navrhujeme ponechat stejnou jako pro rok 2020. Cena
vodného pro trvale žijící občany, pro podnikatele i pro majitele rekreačních objektů 34,- Kč
za 1 m3 a cena stočného 36,- Kč za 1 m3. Případný rozdíl ceny bude hrazen z rozpočtu.
Proběhla diskuze ke kalkulaci ceny vodného a stočného.
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody pro trvale žijící občany, pro podnikatele i
pro majitele rekreačních objektů za 34,- Kč za 1 m3 a cena stočného za 36,- Kč za 1 m3.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.
8. Stanovení příspěvků DSO Subregion Velké Dářko
8a) Cena za členský příspěvek pro DSO Subregion Velké Dářko zůstává stejná jako v
loňském roce, tzn. 100,- Kč na obyvatele za rok.
Usnesení k bodu č.8a):
Zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek DSO Subregion Velké Dářko ve výši 100,- Kč na
obyvatele za rok.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8b) Dále byl stanoven pro letošní rok příspěvěk v částce 80,- Kč na obyvatele za rok pro DPS
Škrdlovice.
Byl vznesen dotaz na výši příspěvku na jaké účely bude tento příspěvek použit.
Usnesení k bodu č. 8b):
Zastupitelstvo schvaluje jednorázový příspěvek pro DPS Škrdlovice na rok 2021 ve výši 80,Kč na obyvatele za rok.
Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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9. Stanovení ceny odpadů pro podnikatelské subjekty
Dle porovnání z roku 2017 a v letošním roce vzrostla cena za odpady o 14%, částka odráží
také neustále se zvyšující produkci odpadů a to převážně v letních měsících, vzrostl zde také
počet subjektů s nabídkou ubytování
V diskuzi se probíraly možnosti vybírání poplatku za subjekt či za nádobu a částka stanovená
v předchozích letech.
Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odvoz a ukládání odpadů pro podnikatelské subjekty ve výši
1700,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 9, proti 2, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10. Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2020
Pověření rady městyse zastupitelstvem ke konečným úpravám rozpočtu v závěru roku 2020
Usnesení k bodu č. 10:
Zastupitelstvo pověřuje radu ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2020.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
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 Základní a Mateřské školy ze dne 12.11.2020.
Kontrolní výbor
Členka kontrolního výboru Jana Losenická Ondráčková přednesla zprávu o činnosti
kontrolního výboru ze dne 3.12.2020.
12. Zpráva o průběhu a přípravě akci v roce 2020 - 2021
Biocentrum Občiny
Pokračujeme na projekčních úpravách při dokončování projektu. Zbývá dokončit opevnění
hrází, bezpečnostní přeliv rybníku V Občinách, propojení tůní pro jejich správnou funkci.
Probíhá změna projektové dokumentace a její projednání s příslušnými orgány.
Rybník Prostřední
Bylo zažádáno o dotaci na Ministerstvu zemědělství z titulu Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích II. etapa. Rybník je součástí projektu Biocentrum
Občiny, je stavebně povolen. Budeme čekat na vyhodnocení dotace.
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Zkapacitnění vodovodu
Projekční práce se dokončují, proběhla schůzka s projektantem na vyřešení komplikovaných
lokalit tras vodovodu. Vyčkáme na vyhodnocení dotace a poté budeme soutěžit dodavatele
stavby.
Základní škola
Započaly práce na stavbě výtahu,která by měl být stavebně dokončený ještě během tohoto
měsíce. Následně bude zhotovitel pracovat na výměně střechy a ve vnitřních prostorách školy.
Termín dokončení je konec léta 2021.
Výměna rozvaděčů
Akce je již dokončena, po stavební stránce a oba nové, nerezové rozvaděče fungují.
Pracujeme na závěrečném vyúčtování dotace z Kraje Vysočina.
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ
Proběhne společně s interiérovými pracemi hlavní dodávky v novém roce. Firma byla
vybrána. Rekonstrukce bude probíhat ze získané dotace od Kraje Vysočina z dotačního titulu
Naše škola 2020.
Víceúčelové hřiště
Projekt víceúčelového hřiště byl předán k územnímu řízení, firma IPI s.r.o Žďár nad Sázavou
podala žádost o dotaci z MMR a budeme čekat na její vyhodnocení.
Autobusová zastávka
Stavební práce jsou dokončeny včetně interiéru, zpracovali jsme závěrečnou zprávu pro Kraj
Vysočina a vyúčtování dotace.
Oprava kabin na hřišti
V příštím roce bychom chtěli zkusit požádat o dotaci, ze které by bylo možné opravit kabiny
na hřišti za sokolovnou.
Diskuze:
V rámci tohoto bodu proběhl dotaz na přepojení semaforu u Hostince u Malivánků,a dále na
bezpečnostní přelivy na akci Biocentrum Občiny.
13. Různé, diskuze
Starosta informoval o průběhu kontroly u Ministerstva vnitra a následně proběhla diskuze
k tomuto tématu.
Dále bylo diskutováno o vandalismu v obci a následném řešení této situace.
Místostarosta navrhl ukončení diskuze, o kterém nechal starosta hlasovat.
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se 1
Pozvánky na akce:
Česko zpívá koledy v letošním roce tato akce proběhne on-line 9.12. od 18.00.
Otevřené dveře kostela sv. Ondřeje.
Půlnoční mše.
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14. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům i občanům za aktivní účast při jednání a popřál všem
příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2021 a zasedání
zastupitelstva ukončil v 19:00 hod.

Zapsala: Beranová Monika
Ve Vojnově Městci dne 9.12.2020

..............................................
Mgr. Karel Rykr, starosta

.................................................
Martin Havlíček, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

...............................................
Jana Losenická Ondráčková

.....................................................
MUDr. Bohdana Trávníčková
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