
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2019 

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2019 konaného dne 16. dubna 2019. 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17:00 hodin. 
Na začátku zasedání zastupitelstva bylo po rezignaci pana Františka Fišara přítomno 14 

zastupitelů, po složení slibu paní Jany Losenické Ondráčkové bylo usnášeníschopných všech 
15 zastupitelů dle prezenční listiny. 

 
 

1. a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
 
Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele Mgr. Valerii 
Rychlíčkovou a Jana Marka. Jan Marek se funkce zřekl. Starosta navrhl jako druhého 
ověřovatele Mgr. Karla Rykra, který s návrhem souhlasil. 
 
Usnesení  
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu. 
 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
 
 

b) Rezignace pana Františka Fišara na funkci člena zastupitelstva a složení slibu nového 
člena zastupitelstva 
 
Po rezignaci na funkci člena zastupitelstva pana Františka Fišara obsazuje funkci člena 
zastupitelstva paní Jana Losenická Ondráčková  jako náhradník podle § 56 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Starosta vyzval paní Janu Losenickou Ondráčkovou ke složení slibu. Před složením slibu 
upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona  
o obcích. 
 
„Slibuji v ěrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu Městyse Vojnův Městec a jeho občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky.“  
Jmenovitě vyzval přítomnou členku zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“  
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). 

Paní  Jana Losenická Ondráčková neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou. 



Paní Janě Losenické Ondráčkové bylo předáno osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce 
dne 16.4.2019 dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění.  

 
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

 
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 19. 2. 2019, 
který nebyl podepsán ověřovatelem Karlem Malivánkem. Zápis proto nebyl uzavřen. Po 
diskuzi k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva byl přednesen návrh na usnesení. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2019. 
 

Hlasování: pro 9, proti 4, zdržel se 2 
 

3. Zpráva o činnosti rady 
 

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 12. 3. 2019, 28. 3. 
2019, 2. 4. 2019, 5. 4.2019 a 16. 4. 2019 
Po diskuzi byly zápisy a usnesení z jednání rady uzavřeny bez přenesení úkolů. 
 
 
4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2018 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2018 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 s výrokem s výhradou. 
 
Zastupitelstvo schvaluje opatření k nápravě chyby (záměr obce propachtovat nemovité věci – 
pozemky, záměr nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím 
orgánu obce.) 
 
Vykonané opatření 
Záměr propachtovat pozemky zveřejněn 29.1.2019 na úřední desce. Schválená smlouva o 
propachtování pozemků v radě obce 18.2.2019. 
 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 

5. Schválení účetní závěrky M ěstyse Vojnův Městec za rok 2018 
 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2018. 
 

 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 
   



6. Zpráva o uplatňování územního plánu Vojnův Městec v uplynulém období 
 
Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Vojnův Městec v uplynulém 
období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 

7. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2019 
 

Místní komunikace – firma COLAS CZ, a.s.vybudovala 3 místa pro stání kontejnerů a dále 
bude propojena cesta z Nové ulice směr k domu č. xxxxxx 

 
Víceúčelové hřiště na hřišti za sokolovnou – příprava na další rok, proběhlo setkání s 
projekční firmou se zástupci Městyse Vojnův Městec a se zástupci TJ Jiskra Vojnův Městec, 
bude nutné připravit nový projekt na celý komplex hřiště za sokolovnou. Původní projekty z 
roku 2007 a z dalších let jsou ve stádiu návrhů – studií. 

 
Biocentrum Občiny – žádost z roku 2018 musela být pro nedostatky znovu podána, čeká se na 
vyřízení žádosti, po schválení žádosti bude svolán výrobní výbor, oficiální vydání RODP a 
možné zahájení stavby je v plánu v červnu letošního roku, vše bude záviset na přidělení 
dotace. 

 
Rekonstrukce budovy úřadu – v současné době je náčrt – studie stavebního řešení, pokusíme 
se získat dotaci. 

 
Zkapacitnění vodovodu 

- projekční práce po jarním geodetickém zaměření pokračují,  
- změna žádosti o změnu PRVKUK  
- cena akce se předpokládá na 45 – 50 miliónů korun, nejpodstatnější bude získání 

dotace. 
 

Kniha včera a dnes – kniha o dobové historii i o současnosti naší obce, uzavřeli jsme smlouvu 
o dílo s nakladatelsvím Tváře, výtisk je plánován na začátek července letošního roku. 

 
Dopravní automobil pro SDH – pověření pana Karla Malivánka k vyřizování žádosti, 
proběhlo výběrové řízení, žádost byla podána, ale pro nevyhovující podmínky bylo výběrové 
řízení zrušeno, musely se předělat zadávací podmínky, je vypracovaná nová žádost, obeslali 
se dodavatelé. 

 
 
 
 



 
 

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi 
Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 
5 2019   
Smlouva o výkonu funkce 
 
a) Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi 

Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 
17.5.2018 
 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými 
obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 
17.5.2018 

 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

b) Smlouva o výkonu funkce 
 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Lesním družtvem obcí a Městysem 
Vojnův Městec. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 

9. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
 
            Finanční výbor 
Předseda finančního výboru MUDr. Petr Machala přednesl zprávu o činnosti finančního 
výboru a provedené kontrole běžného účtu u ČSOB a pokladní hotovosti. 

 
Kontrolní výbor 

 Předsedkyně kontrolního výboru Petra Jarošová přednesla zprávu o činnosti kontrolního 
výboru o provedení kontroly zápisu ze zastupitelstva ze dne 19.2.2019 a zápisů z jednání 
rady. Kontrolní výbor rozhodl o vhodnosti kontroly nájemních smluv jednotlivých subjektů a 
zároveň doporučuje o hlasování a pověření tímto úkolem na zasedání zastupitelstva dne 
16.4.2019 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor o provedení kontroly nájemních a pachtovních smluv 
uzavřených mezi jednotlivými subjekty a Městysem Vojnův Městec. 
 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
 

10. Různé, diskuze 
 

a) MUDr. František Trávníček navrhuje zastupitelstvu, aby pověřilo finanční výbor, o 
provedení kontroly odměňování zaměstnanců Úřadu městyse za rok 2017 a 2018. 



 
Usnesení: 
Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor o provedení kontroly odměňování zaměstnanců Úřadu 
městyse v letech 2017 a 2018. 

Hlasování: pro 11, proti 3, zdržel se 1 
 

b) Zastupitel Karel Malivánek vznesl dotaz na finanční hodnotu zřízení nové kanceláře a 
důvod k jejímu zřízení. Na dotaz mu starosta Ing. Josef Macek zodpověděl, že byly 
přijaty organizační změny úřadu, kancelář byla zřízena pro vytvoření vhodných 
pracovních podmínek. 

 
c) Diskuze k článku v periodiku Novinky - zastupitel MUDr. Petr Machala vznesl 

připomínky na uveřejnění článku Karla Malivánka v periodiku Novinky, a uvedl, že 
není vhodné, aby se v periodiku takovéto články vyskytovaly.  

 
d) Čarodějnice na hřišti za sokolovnou – byl vznesen dotaz k zástupcům SHD Vojnův 

Městec, z jakého důvodu odmítají spolupráci s TJ Jiskrou na pořádání akce Pálení 
čarodějnic. Hasiči sdělili, že po projednání na schůzi se nechtějí podílet na pořádání 
této akce. 
 

e) Zastupitel Karel Malivánek vznesl dotaz na zástupce katolické církve o prováděných 
opravách v kostele, zastupitel Jan Štůla zdůraznil nutnost opravy malé části kostela 
vzhledem k havarijnímu stavu po zimním období. 
 

f) Paní xxxxxx informovala zastupitele o vyvážení komunálního odpadu za minulého 
vedení Úřadu městyse. 
 

g) Paní xxxxxx se zeptala, zda se řeší oprava veřejného osvětlení před jejím domem, 
které už dlouhodobě nesvítí. Starosta paní xxxxxx odpověděl, že oprava nebo případné 
přemístění světla je v řešení. 
 

h) Paní xxxxxx vznesla požadavek, zda by bylo možné na hřbitov umístit stojan na 
konve. Starosta paní xxxxxx odpověděl, že se tím vedení úřadu bude zabývat. 
 

i) Zastupitel Tomáš Grygar informoval zastupitelstvo o proběhlém florbalovém turnaji 
v sokolovně. Dále zde proběhla taneční akademie. 
A podal námět zastupitelům, zda by nebylo vhodné v příštím roce obnovit Obecní 
ples. 

 
Starosta informoval zastupitele o nejbližších akcích: 
30. dubna 2019 – Pálení čarodějnic na hřišti za sokolovnou. 
7. května 2019 – Pokládka věnce k 74. výročí skončení 2. světové války 
24. a 25. května 2019 - Volby do Evropského parlamentu 
 



11. Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast při jednání a zastupitelstvo v 19:21 hodin ukončil a 
sdělil zastupitelům, že příští zastupitelstvo se uskuteční 25. 6. 2019 v 17:00 hodin. 

 
 

Zapsala: Beranová Monika 
Ve Vojnově Městci dne 24.4.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................     ................................................. 
Ing. Josef Macek, starosta     Martin Havlíček, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
.........................................     .................................................. 
Mgr. Valerie Rychlíčková     Mgr. Karel Rykr 
 
 
 


