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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 5/2020 

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 5/2020 konaného dne 26. října 2020 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 11 zastupitelů, omluveni 2 zastupitelé, neomluveni 2 zastupitelé, v 17:26 přišla 

zastupitelka Miroslava Zvolánková, dále přítomno 12 zastupitelů – 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 z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 

4.8.2020 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Změna Územního plánu Vojnův Městec 

5. Rozpočtové opatření č. 13/2020 

6. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2024 

7. Pověření rady k provádění rozpočtových opatření 

8. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

9. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2020 

10. Různé, diskuze 

a) Multifunkční hřiště 

11. Závěr 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu paní Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu paní 

Petru Jarošovou 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. 

 

2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného 

dne 4. srpna 2020 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis č.4/2020 a usnesení ze zasedání zastupitelstva 

konaného dne 4. srpna 2020. 

K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 
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3. Zpráva o činnosti rady 
 

Místostarosta Martin Havlíček podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 

17.8., 16.9., 30.9. a 14.10. 2020. 

 

Byl vznesen dotaz k vrácení dotačních titulů.  

K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny další připomínky a zápisy byly 

uzavřeny. 

 

4. Změna Územního plánu Vojnův Městec 

Paní xxx z odboru stavebního a územního plánování ve Žďáře nad Sázavou podala návrh na 

sloučení změn územního plánu č. 1 a č. 2 do jedné, Územní plán Vojnova Městce bude tedy 

řešit změna č. 1. 

Tímto je třeba revokovat usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 2/2020 konaného dne 

18.2.2020 v bodě č. 5. 

  

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo městyse ruší své původní usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 2/2020 

konaného dne 18.2.2020 v bodě č. 5 ve věci schválení pořízení změny č. 2 územního plánu 

Vojnův Městec zkráceným postupem. Obsah změny bude řešit návrh změny č. 1 územního 

plánu. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

V tomto bodě proběhla diskuze ohledně postupu a průběhu vyřízení změny územního plánu. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 13/2020 

Rozpočtové opatření je sestaveno z jednorázového nenávratného příspěvku od Kraje 

Vysočina – kompenzace za jarní vlnu koronavirových opatření ve výši 966 250,- a 

pachtovného z LDO Přibyslav ve výši 364 420,- na straně příjmů, na straně výdajů je 75 000,- 

na pěstební činnost a dorovnání finančních příspěvků ve výši 1 255 670,-. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

V 17:26 přišla zastupitelka Miroslava Zvolánková. 

 

6. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2024 

 

Vzhledem k poskytnutému úvěru na stavební úpravy základní školy, je městys povinnen 

aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu, do kterého je také zahrnuto v nadcházejících letech 

2021 – 2024 zkapacitnění vodovodu, realizece multifunkčního hřiště, opravy komunikací atd. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2024. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 
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V rámci tohoto bodu proběhl dotaz na výši částky dotace na ZŠ a na bližší podrobnosti 

ohledně přislíbené dotace na základní školu. 

 

7. Pověření rady k provádění rozpočtových opatření 

 

Na doporučení dílčího auditu z Kraje Vysočina je třeba lépe stanovit pravidla pro pověření 

rady k rozpočtovým opatřením, která jsou formulována nejednoznačně. Dosud byla rada 

pověřena ke schválení rozpočtových opatření do 500 tis. Kč, ale nebylo určeno, zda na straně 

příjmů nebo výdajů. 

 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo městyse pověřuje radu ke schvalování na každém svém zasedání nejvýše 

jednoho rozpočtového opatření s limitem na straně výdajů do 500 000 Kč bez DPH a na 

straně příjmů neomezeně. 

Tímto se ruší usnesení ze zápisu zastupitelstva č.4b) ze dne 3.12.2014, Pověření rady k 

provádění rozpočtových opatření. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

  8. 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 běžného účtu a kontrole pokladny za 3. čtvrtletí. 

 

Kontrolní výbor 

Předsedkyně kontrolního výboru Petra Jarošová přednesla zprávu o činnosti kontrolního 

výboru ze dne 13.10.2020. 

 

Následovala diskuze a informace o budoucích prováděných kontrolách a o financování akce 

Biocentrum Občiny. 

  9. Zpráva o průběhu a přípravě akci v roce 2020 

 

Biocentrum Občiny 

Pokračujeme na projekčních úpravách při dokončování projektu. Řešíme opevnění hrází, 

bezpečnostní přeliv rybníku V Občinách, propojení tůní pro jejich správnou funkci. 

 

Zkapacitnění vodovodu 

Projekční práce pokračují a brzy bude požádáno o stavební povolení. Následně budeme 

vyčkávat na vyhodnocení dotace. V souvislosti s tím jednáme se společností E-ON, která by 

měla začít projekčně pracovat na pokládce sítě elektrické energie do země. Zároveň s tím by 

se řešilo zemí veřejné osvětlení a pokládka datové optické sítě. 

 

Autobusová zastávka 

Stavební práce jsou již ve finální fázi. Budeme zpracovávat závěrečnou zprávu pro dotaci 

z Kraje Vysočina. V interiéru bude ještě mimo mobiliáře umístěno světlo a kamera. Poté bude 

moci proběhnout umělecké ztvárnění dominant obce. 

 

Výměna rozvaděčů veřejného osvětlení 
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Již máme platný územní souhlas stavebního úřadu, proběhly betonářské práce a osazení 

nových rozvaděčů, od kterých očekáváme bezporuchový provoz. Dosud byl stav havarijní 

osvětlení často vypadávalo, stav byl havarijní, rozvaděče nevyhovovaly požadavkům revizí. 

Akce je realizována za finanční podpory kraje Vysočina.  

 

Základní škola 

Stavba byla již předána a v první fázi projektu bude započato s výstavbou výtahové šachty. 

Stavbou bude částečně dotčeno i náměstí, kde bude vybudována příjezdová cesta ke stavbě. 

Dodavatel přislíbil, že provoz školy nebude omezen.  

 

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ 

Ze získané dotace od Kraje Vysočina z dotačního titulu Naše škola 2020 budeme v rámci 

rekonstrukce Základní školy taktéž rekonstruovat sociální zařízení v 1. patře. Zahájení prací je 

závislé na hlavní stavbě na ZŠ. 

 

Dotace na oplocenky 

Získali jsme dotaci z Kraje Vysočina z dotačního titulu Hospodaření v lesích 2020, která byla 

použita na vybudování oplocenky při zalesnění po mýtní těžbě. Nyní pracujeme na závěrečné 

zprávě. 

 

Pošta Partner 

Pošta Partner byla slavnostně otevřena a funguje od 1.10.2020. Chvályhodná byla součinnost 

místních firem a řemeslníků, kteří zkoordinovali práce během jediného měsíce. Více je možné 

vyčíst v Novinkách. 

 

Vybudování rybníka Prostřední 

V současné době byly vyhlášeny nové dotační tituly z Ministerstva zemědělství až do výše 70 

%, komunikujeme s projektantem ohledně přípravy žádosti o dotaci. 

 

Diskuze: 

V tomto bodě proběhla diskuze k bodu Biocentrum Občiny o proběhlých platbách a čerpání 

dotace, k bodu Zkapacitnění vodovodu, zda je požádáno o dotaci a zda je projekt stavebně 

povolen. Diskutovalo se také o rekonstrukci autobusové zastávky. 

 

 10. Různé, diskuze 

a) Multifunkční hřiště 

Z důvodu nečinnosti firmy Projection s.r.o. jsme spolupráci ukončili a navázali pokračování 

na projektu s firmou Frazpet s.r.o. Nyní pracujeme urychleně na dokončení projektu, 

abychom měli alespoň zažádáno o stavební povolení, což je podmínkou žádosti o dotaci z 

MMR. Další podmínkou je aktualizace souhlasu zastupitelstva se žádostí o dotaci. Termín 

žádosti o dotaci se zkrátil z původního únorového termínu již na 21.12. 2020. 

 

Usnesení k bodu č.10a): 

Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

“Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na pozemcích parc.č. 1150/2, 1150/3, 1153 a 

1158, k.ú. Vojnův Městec” v rámci projektu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 – 

podprogram Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.  

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení bylo přijato. 
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Proběhla diskuze o možnosti realizace multifunkčního hřiště z vlastních zdrojů. 

 

 Zpráva o dílčím přezkumu hospodaření 

 

Starosta informoval zastupitele o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Vojnův 

Městec, které proběhlo 17. září. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. V souvislosti s tím byla mimo jiné pochválena dobrá práce nové hospodářky 

úřadu. 

 

Pokyn Ministerstva vnitra k zaslání podkladů k součinnosti při zahájení kontroly 

Starosta informoval zastupitele o zahájení kontroly z Ministerstva vnitra odboru dozoru a 

kontroly, které  požaduje zaslání podkladů, které kompletujeme do požadovaného termínu 

9.11.2020. 

Zároveň konstatoval, že je smutné, jak někteří občané maří výkon Úřadu městysu, který by 

potřeboval napnout sílu do projektů, které zhodnocují obec a místo toho se točíme v zajetí 

rozmaru žabomyších válek. 

 

K bodu proběhla výměna názorů mezi stěžovatelem a zastupiteli. 

Koronavirus v obci a opatření 

Proběhlo opakovaně desinfikování zastávek, zdravotního střediska a vstupů na úřad a do 

obchodů. Objednali jsme další desinfekci i roušky s vyšší ochrannou. Starosta pochválil 

zodpovědné chování občanů městyse. 

 

11. Závěr 

Starosta poděkoval zastupitelům i občanům za aktivní účast při jednání a zasedání 

zastupitelstva v 18:42 ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

Ve Vojnově Městci dne 29.10.2020 

 

 

 

 

..............................................     ................................................. 

Mgr. Karel Rykr, starosta      Martin Havlíček, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

...............................................       ..................................................... 

            Petra Jarošová                       MUDr. Bohdana Trávníčková 


