
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 5/2019  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 5/2019 konaného dne 10. prosince 2019. 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 12 zastupitelů, nepřítomni 3 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. 

Program: 

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

2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne  

17. září 2019 

3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva 

4. Rozpočet pro rok 2020 

5. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 

6. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2020 

7. Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2020 

8. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 2/2019, o místním poplatku ze 

psů 

9. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 3/2019, o místním poplatku 

z pobytu 

10. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020 

11. Stanovení členského příspěvku DSO Subregion Velké Dářko na rok 2020 

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

13. Zpřístupnění pozemku par.č. 1640 

14. Žádost o odkoupení části pozemku par.č. 51 

15. Žádost o stanovisko k vydání společného povolení na stavbu OMD 393 míst 

16. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

17. Zpráva o přípravě a průběhu akcí v roce 2019 - 2020 

18.  Různé, diskuze 

19.  Závěr 

 

 

 



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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu paní Moniku Beranovou a ověřovatele pana Tomáše 

Grygara a paní Petru Jarošovou 

 

Usnesení k bodu č. 1 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec dle návrhu. 

  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis č.4/2019 a usnesení ze zasedání zastupitelstva 

konaného dne 17. 9. 2019. 

K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

                                                                                   .  

3. Zpráva o činnosti rady 

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 1. 10. 2019, 14. 10. 

2019, 25. 10. 2019, 22. 11. 2019, 29. 11. 2019 

K zápisům a usnesením z jednání rady nebyly vzneseny připomínky a tyto byly uzavřeny bez 

přenesení úkolů.  

 

4. Rozpočet pro rok 2020 

Na straně příjmů a výdajů je plánovaných shodných 14 859 000Kč. Počítá se i s výdaji na 

Biocentrum Občiny a víceúčelové hřiště. V ostatních položkách jsme se drželi z velké části 

schváleného rozpočtu pro rok 2019. Nenadálé změny v rozpočtu se řeší rozpočtovými 

opatřeními, které se také zveřejňují. 

Proběhla diskuse o rozpočtu pro rok 2020. Pan Malivánek vznesl dotaz, z jakého důvodu není 

v rozpočtu zanesena částka na dotaci na akci Biocentrum Občiny. Místostarosta odpověděl, že 

částka tam není uvedena z důvodu žádosti o dotaci vždy po dílčím zaplacení faktury za 

provedené práce. (Tato věta byla z důvodu usnesení zastupitelstva ze zápisu odstraněna). 

Po diskusi starosta navrhl pracovní přestávku a přerušit zasedání zastupitelstva. 

 



Usnesení 

Zastupitelstvo souhlasí s pracovní přestávkou na upravení rozpočtu. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

V 17:50 starosta přerušil jednání zastupitelstva a vyhlásil pracovní přestávku. 

V 17:56 starosta ukončil pracovní přestávku a obnovil jednání zastupitelstva. 

Vysvětlil zastupitelům upravené změny v rozpočtu, které by měly vyřešit předpokládané 

výdaje na Biocentru Občiny. 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2020. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

5. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 

TJ Jiskra Vojnův Městec požádala jako každý rok o dotaci ve výši 110 000 Kč na financování 

nutných výdajů na provoz místní sokolovny. 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2020 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 místní 

sokolovny. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

6. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2020 

TJ Jiskra Vojnův Městec požádala o dotaci ve výši 88 000 Kč na financování splátek úvěru od 

Komerční banky. Tato částka je zbytek, který se ještě bude splácet. Splátka bude v polovině 

příštího roku splacena. 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2020 mezi Městysem Vojnův 

Městec, Vojnův Městec 27 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec 

247 na poskytnutí dotace ve výši 88 000,- Kč k financování splátek úvěru u Komerční 

banky.                 

 Hlasování: pro 12, proti 0,zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato 



           

7. Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2020 

Římskokatolická farnost Krucemburk žádá o dotaci ve výši 80 000 Kč na údržbu kostela sv. 

Ondřeje ve Vojnově Městci. 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2020 mezi Městysem Vojnův 

Městec, Vojnův Městec 27 a Římskokatolickou farností Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 

17, Krucemburk na poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč na financování nutných výdajů na 

údržbu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci.      

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení  bylo přijato. 

 

8. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 2/2019, o místním 

poplatku ze psů 

Vyhláška byla vyhotovena dle zákona, sazba a podmínky se nezměnily. Touto vyhláškou se 

ruší vyhláška č.1/2014, o místním poplatku ze psů. 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec č. 2/2019, 

o místním poplatku ze psů. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

9. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 3/2019, o místním 

poplatku z pobytu 

Vyhláška byla vyhotovena dle zákona, sazba poplatku činí 12 Kč za každý započatý den s 

výjimkou dne jeho počátku. Tímto se zruší vyhláška č.2/2014 o místním poplatku na lázeňský 

nebo rekreační pobyt a vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity.  

 

 

 

 



Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec č. 3/2019 

o místním poplatku z pobytu. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020 

Obec ročně doplácí cenu stočného okolo čtvrt milionu Kč. Navíc doplácíme na četné opravy 

vodovodu. Kalkulaci dodala společnost Velké Dářko s. r. o. Ve srovnání s okolními obcemi je 

cena i nadále nízká. 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro trvale žijící 

občany, pro podnikatele i pro majitele rekreačních objektů 34,- Kč za 1 m
3
 a cenu stočného ve 

výši 36,- Kč za 1m
3
.  

Hlasování: pro 9, proti 2, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato.  

 

11. Stanovení členského příspěvku DSO Subregion Velké Dářko na rok 2020 

V roce 2019 jsme platili 75 Kč/obyvatel/rok. Cena se zvyšuje z důvodu realizace větších 

společných finančních projektů – úprava lyž. tras, domov pečovatelské služby Škrdlovice, 

kontejnery a kompostéry. Neměly by být vystavovány faktury obcím na neinvestiční 

příspěvky. 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek DSO Subregion Velké Dářko na rok 2020 

ve výši 100,- Kč na obyvatele za rok. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 



12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Z důvodu přípravy projektu stavebních úprav radnice pro žádost o dotaci je zapotřebí vyřídit 

přemístění HUP.  

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

Mestysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad 

Labem a GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrodovice, Brno na přeložku STL 

přípojky Vojnův Městec 27. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

13. Zpřístupnění pozemku par. č. 1640 

Proběhlo jednání se stavebníkem, který nám oznámil, že se na pozemku, ze kterého by mohl 

být potenciální sjezd na silnici I. třídy vyskytuje populace chráněných bledulí. Jelikož budou 

probíhat terénní šetření dotčených orgánů, stavebník požádal o odložení rozhodnutí 

zastupitelstva o zpřístupnění pozemku.  

 

14. Žádost o odkoupení části pozemku par. č. 51 

Na část požadovaného pozemku je platná nájemní smlouva, a proto rada nedoporučuje 

zastupitelstvu schválit prodej.  

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru a prodej části pozemku p. č. 51. Související 

náklady hradí žadatel. 

Hlasování: pro 0, proti 11, zdržel se 1 

Usnesení nebylo přijato. 

 

15. Žádost o stanovisko k vydání společného povolení na stavbu OMD 393 

míst 

Zemědělská a. s. Krucemburk podala žádost, rada požádala o doplnění údajů ohledně zajištění 

vody z vlastních zdrojů, plánovanému využití a odhadované spotřebě vody z obecního řadu a 

o navýšení dobytčích jednotek oproti stávajícímu stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

významnou stavbu, postoupila rada rozhodování zastupitelstvu. 



Městys by měl požadovat v rámci usnesení zajištění vlastních zdrojů vody pro obsloužení 

dobytka (pití, čištění apod.). Podle výkazu Velkého Dářka s. r. o. od roku 2012 do 2018 

nebylo čerpáno z obecního řádu a kapacita vlastního zdroje byla dostačující. Dotčené orgány 

v rozhodnutí EIA stavbu nerozporovaly.   

Proběhla diskuse, při které někteří občané vyjádřili nesouhlas se stavbou, protože mají obavu 

z nedostatku vody. Pan Grygar vysvětlil, že mají svůj zdroj vody a další zdroj si zajistí a vodu 

z vodovodního řadu budou čerpat jen pro potřeby zaměstnanců. Starosta požaduje, že i 

v případě havárie je nutné, aby si investor zajistil sám náhradní zdroj vody. A pokud to bude 

nutné, aby bylo čerpáno z vodovodního řádu, tak investor musí oznámit Městysu a společnosti 

Velké Dářko s.r.o. začátek i konec čerpání. 

 

Pan Malivánek požaduje zapsat do zápisu: 

„Navrhuji zastupitelstvu uspořádat referendum k povolení OMD“...  

 

Zastupitel Tomáš Grygar oznámil, že v tomto bodě je ve střetu zájmů. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Usnesení 

Navrhuji ukončení debaty na téma stanovisko k vydání společného povolení na stavbu OMD – 

393 míst  

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje stavbu Vojnův Městec OMD 393 míst investora Zemědělská a. s. 

Krucemburk dle předložené projektové dokumentace s podmínkou využití výhradně vlastního 

zdroje vody pro napájení dobytka, čištění objektu a podobně. V případě nutnosti využití 

obecního vodovodu pro zmiňované účely bude investor žádat o zahájení čerpání Městys 

Vojnův Městec a provozovatele vodovodu. 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



16. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

Finanční výbor 

Předseda finančního výboru MUDr. Petr Machala přednesl zprávu o činnosti finančního 

výboru a o provedené kontrole za 3. čtvrtletí Městysu Vojnův Městec, o provedené kontrole 

Základní a Mateřské školy, ani při jedné kontrole finanční výbor neshledal pochybení. 

 

Kontrolní výbor 

Předsedkyně kontrolního výboru Petra Jarošová přednesla zprávu o činnosti kontrolního 

výboru.  

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 

17.9.2019, dále pak kontrolní výbor provedl kontrolu zápisů ze zasedání rady městyse, ve 

kterých neshledal chyby. 

 

V 19:45 opustila zasedací místnost Petra Jarošová, vrátila se v 19:48. 

 

17. Zpráva o přípravě a průběhu akcí v roce 2019 – 2020 

Biocentrum občiny 

Započaly práce na akci Biocentrum Občiny – na rybníku V Občinách a Kejda. Probíhá 

odbahnění, jsou vyhloubeny průtočné tůně, vyváží se sediment na mezideponii. Budou 

instalovány nové požeráky a nové bezpečnostní přelivy. Věcné a formální posouzení žádosti 

je již schváleno. Realizátor je firma Aquasys, která je subdodavatelem vysoutěžené firmy 

Hydro a Kov. V budoucnu je vrámci projektu plánováno vybudování nového rybníka 

Prostřední. 

 

Víceúčelové hřiště u sokolovny 

Byl přepracován situační nákres, tak aby hřiště bylo umístěno zčásti na škvárovém 

fotbalovém hřišti. V návrhu je též doskočiště. Probíhá konzultace se sportovci o povrchu a 

využití celého prostoru.  

Budeme řešit možnost financování z dotačních titulů. 

 

Zkapacitnění  vodovodu 

Čekáme na doložení vydatnosti vlastních zdrojů vody pro vyřazení podmíněného připojení k 

vodovodní soustavě Želivka. Máme platné územní a vodoprávní povolení. 



Vedafest 2020 

Bude se konat ve Vojnově Městci za sokolovnou. Proběhl výběr kapel.  

 

Kompostéry 

Začaly se vydávat 1.11.2019, počáteční zájem byl veliký. 

Máme ještě několik desítek ks kompostérů k odběru. Nadále probíhá výdej v pondělí od 12 do 

16 hod. na dvoře za úřadem. 

 

Kůrovcová kalamita 

Podařilo se firmami i samovýrobou vytěžit nejnapadenější lokality. Ještě máme k prodeji cca. 

30 m
3
 palivového dříví. Zájemci se mohou hlásit o dřevo v příštím roce, protože očekáváme 

nárůst  těžby. 

 

V 19:51 opustila zasedací místnost MUDr. Bohdana Trávníčková, vrátila se v 19:53. 

 

Stavební úpravy budovy radnice 

Panem Ing. Roušem byl zpracován projekt, kde spolu s rekonstrukcí podkroví, kde by vznikl 

sál. Na dvoře by se vybudoval přístavek. Zrekonstruovalo by se sociálního zařízení v přízemí. 

Budeme zkoušet žádat o dotaci. 

 

Stavební úpravy ZŠ 

Byli jsme osloveni MMR, zda máme zájem o dotaci na stavební úpravy ZŠ, který jsme 

potvrdili, stavbu bychom rádi zrealizovali z větší části o prázdninách 2020. Rekonstruovat se 

bude podkroví, kde vzniknou dvě nové učebny. Vybuduje se výtah pro bezbariérový přístup a 

vznikne nový vstup ze zahrady ZŠ. 

 

18. Různé, diskuze 

a) Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31. 12. 2019 

Usnesení 

Zastupitelstvo pověřuje radu ke konečným úpravám rozpočtu k 31. 12. 2019. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0 zdrž.0 

Usnesení bylo přijato. 

 



b) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

Jedná se o zřízení věcných břemen kolem u nových vrtů, které vedou přes pozemky vlastníků. 

 

Zastupitel Tomáš Grygar oznámil, že v tomto bodě je ve střetu zájmů. 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městysem 

Vojnův Městec, Karlem Polívkou, Annou Machovcovou a Zemědělskou a. s. Krucemburk. 

 

Hlasování: pro 10, proti 0 zdrž.2 

Usnesení bylo přijato. 

c) Obecní ples 

Starosta informoval zastupitelstvo o přípravách Obecního plesu, který se bude konat 8. února 

2020 a vyzval zastupitele k účasti  na plese a k přihlášení se do služeb. 

 

d) Personální záležitosti úřadu 

Starosta informoval o odchodech a změnách zaměstnanců v posledním čtvrtletí 

letošního roku.  

e) Termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2020 

Starosta sdělil zastupitelům termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2020. 

Zasedání se budou konat 18. 2. 2020, 21. 4. 2020, 23. 6. 2020, 15. 9. 2020, 8. 12. 2020 

f) Pozvánky na kulturní akce 

Starosta pozval zastupitele na akci Česko zpívá koledy 11. prosince od 18:00. 

Posezení s písničkou, které se bude konat 13. prosince od 18:00 nad obchodem COOP. 

Vánoční koncert sboru Poslední šance a Zvonky, který se koná v sobotu 14. prosince 

v kostele v 15:00. 

Půlnoční mše, která se koná 24. 12. 2019 ve 20:00 hodin. 

 

19.  Závěr 

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání, popřál jim hodně štěstí a zdraví 

do nového roku a zastupitelstvo v 20:30 hodin ukončil. 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

Ve Vojnově Městci dne 12.12.2019 



 

 

 

 

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

Mgr. Karel Rykr, starosta     Martin Havlíček, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

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

        Tomáš Grygar                              Petra Jarošová 

 

 


