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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2021  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2021 konaného dne 17. června 2021 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 10 zastupitelů, omluveni 3 zastupitelé, neomluveni 2 zastupitelé, 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. 

 

Navržený program: 

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

2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 6.5.2021 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Žádost o odkoupení pozemku k parcele č. 129/2 

5. Smlouva s městysem Krucemburk o vzájemné spolupráci za účelem realizace opravy 

povrchu komunikace pro cyklisty 

6. Dodatek č.1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem realizace opravy povrchu 

komunikace pro cyklisty s městysem Krucemburk 

7. Změna č. I územního plánu Vojnův Městec 

8. Financování akce Víceúčelové sportovní hřiště Vojnův Městec 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2021 

10. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2021 

11. Různé, diskuze 

12. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu MUDr. 

Bohdanu Trávníčkovou a Jana Štůlu. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec dle 

návrhu. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 

května 2021 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2021 a usnesení ze 

dne 6. května 2021. 

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

 

Místostarosta Martin Havlíček přednesl zápisy ze zasedání rady městyse, které se konaly dne 

26.5. a 14.6.2021. Zápisy z rad byly uzavřeny. 

 

V 17:14 přišel zastupitel Tomáš Grygar, dále bylo přítomno 11 zastupitelů. 

 

 

4. Žádost o odkoupení pozemku k parcele č. 129/2 

Pan xxxxxx požádal o odkup cca 10 m2 pozemku parc.č.1546/37, který se nachází v blízkosti 

jeho nemovitosti na parc.č. 129/2. Rada městysu po projednání nesouhlasila se zveřejněním 

záměru na prodej části tohoto pozemku z důvodu zhoršení přístupu k sousednímu pozemku.  

 

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 

 

Zastupitelstvo městyse projednalo návrh na uavření Smlouvy s městysem Krucemburk o 

vzájemné spolupráci za účelem realizace opravy povrchu komunikace pro cyklisty. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci s městysem Krucemburk za účelem 

realizace opravy povrchu cyklostezky. 

 

Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Dodatek č.1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem realizace opravy povrchu 

komunikace pro cyklisty s městysem Krucemburk 

 

Starosta informoval, že na základě konzultace s Krajským úřadem není třeba schvalovat Dodatek 

č.1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem realizace opravy povrchu komunikace pro 

cyklisty s městysem Krucemburk, z důvodu schválení důležitých bodů ve Smlouvě o vzájemné 

spolupráci. 

 

7. Změna č. I územního plánu Vojnův Městec 

Zastupitelstvo městyse projednalo změnu č. I a úplné znění územního plánu Vojnův Městec po 

změně č. I. 

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 
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dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle 

ustanovení § 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 

Starosta informoval zastupitele o financování realizace Víceúčelového sportovního hřiště formou 

úvěru.  

Usnesení k bodu č. 8: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru registrační 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 

blankosměnkou. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  

Usnesení bylo přijato. 

 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2021 

Starosta předložil zastupitelstvu městyse rozpočtové opatření, a informoval o jeho položkách. 

Usnesení k bodu č. 9: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

10.  Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2021 

Základní škola 

Na stavbě základní školy proběhla finalizace prací na střeše a komínu, dále proběhlo betonování 

podlah a nyní se pracuje na venkovních pracích na fasádě, kde se bude montovat stejné obložení 

i na navýšenou část budovy a nově přistavěný výtah. V interiérech jsou dokončeny štuky a 

příprava elektroinstalace.  

 

Vybavení učeben a kabinetů v ZŠ 

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele vybavení učeben a kabinetů. Výběrové řízení bylo 

rozděleno na dvě části, první část A se týkala vybavení učeben nábytkem, které bude zajišťovat 

firma MAKRA DIDAKTA s.r.o. za celkovou cenu 143 534,22 Kč včetně DPH. Část B se týkala 

vybavení učeben – ICT (informační a komunikační technologie) a elektro vybavení, které bude 

zajišťovat firma Bohuslav Ludvík – Prolog, za celkovou cenu 630 510 Kč včetně DPH.  

 

Oprava sociálního zařízení ZŠ 

V loňském roce jsme z Fondu Kraje Vysočina obdrželi smlouvu na dotaci z programu ,,NAŠE 

ŠKOLA 2020’’ na opravu dívčího sociálního zařízení v 1.patře budovy. V srpnu letošního roku 

bude tato akce dokončena za celkovou cenu 291 119 Kč, z toho dotace činní 120 000 Kč. 
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Biocentrum Občiny 

V nejbližší době mají začít práce dle schváleného dodatku smlouvy (utěsnění bezpečnostního 

přelivu, propojení tůní a opevnění hrází). Žádost o změnu projektu s rozprostřením sedimentu na 

sousední pozemky je podána na stavebním a vodoprávním odboru MěÚ Žďár n. S. 

 

Víceúčelové sportovní hřiště 

Proběhlo předání staveniště. Během měsíce července budou zahájeny stavební práce, termín 

dokončení stavby je plánován na konec měsíce října. 

 

Oprava povrchu cyklostezky 

Během měsíce července by měly být započaty práce na opravě povrchu cyklostezky, na opravě 

povrchu se budeme spolupodílet s Městysem Krucemburk v rámci smlouvy o meziobecní 

spolupráci.  

 

Oprava sociálního zázemí v MŠ 

Z Fondu Kraje Vysočina z programu ,,OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021’’ obdržíme 

dotaci ve výši  100 000 Kč, z které opravíme sociální zařízeni pro pedagogy a zaměstnance MŠ, 

celkové náklady na projekt činní 193 258 Kč, oprava bude probíhat v době letních prázdnin. 

 

Bylo diskutováno o zahájení výstavby a dopravní obslužnosti pro 2 rodinné domy na zahrádkách 

a o důvodu kácení lip na hřišti za sokolovnou. 

 

11. Různé, diskuze 

Pozvánky na akce:  

Starosta pozval zastupitele a hosty na konání tradiční Vojnoměstecké pouti. 

 

Proběhla diskuze o údržbě zeleně v obci a o možnosti povolání odborné firmy na údržbu alejí.  

 

12. Závěr 

 

Starosta poděkoval zastupitelům i občanům za aktivní účast při jednání, popřál všem klidné 

prožití letních dovolených a zasedání zastupitelstva ukončil v 18:31 hod. 
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Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 18.6.2021 

 

 

 

 

Mgr. Karel Rykr, starosta .................................................   dne: ............................. 

 

     

Martin Havlíček, místostarosta.............................................. dne: ............................. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

MUDr. Bohdana Trávníčková ............................................... dne: ............................. 

 

 

Jan Štůla                               ...............................................             dne: ............................. 

     


