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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2020  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2020 konaného dne 12. května 2020 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 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 18. 2. 

2020 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2019 

5. Schválení účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2019 

6. Pravidla pro finanční úhradu při pořizování změn Územního plánu Vojnův Městec 

7. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1548/14 o výměře 77 m
2
, parc. č. 1548/15 

o výměře 51 m
2
 a parc.č. 1548/7 o výměře 13 m

2
 

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2018 

9. Rozpočtové opatření č.5/2020 

10. Plán financování obnovy vodovodu na období 2020 – 2029 a plán financování obnovy 

kanalizace na období 2020-2029 

11. Nákup nemovitosti do majetku Městyse Vojnův Městec 

12. Projekt Pošta Partner Vojnův Městec a Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, 

s.p. 

13. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

14. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2020 

15. Různé, diskuze 

16. Závěr 

 

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

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu paní Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu pana 

Karla Malivánka a Jana Štůlu. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

 

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

dne 18.2.2020 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis č.2/2020 a usnesení ze zasedání zastupitelstva 

konaného dne 18.2.2020. 

Zápis č. 2/2020 z jednání zastupitelstva ze dne 18.2.2020 byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 
 

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

24.2.2020, 16.3.2020, 27.3.2020, 15.4.2020, 22.4.2020. 

Zápisy z rady byly uzavřeny. 

 

4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2019 

 

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2019. 

 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2019 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Schválení účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2019 

 

Zastupitelstvo projednalo Účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2019. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2019. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Pravidla pro finanční úhradu při pořizování změn Územního plánu 

Vojnův Městec 

 

Starosta seznámil zastupitele s pravidly, která určují jednotné podmínky pro pořizování 

změny územního plánu.  

 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro finanční úhradu při pořizování změn Územního plánu 

Vojnův Městec včetně smlouvy o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu.  

 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 
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7. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1548/14 o výměře 77 m
2 

a a 

parc. č. 1548/15 o výměře 51 m
2 

a parc. č. 1548/7 o výměře 13 m
2
 

 

xxx zažádal s geometrickým plánem o odkup pozemků kolem domu č.p. xxx a kolem domu 

č.p. xxx , které vlastní. Prodejem dojde k narovnání skutečného stavu oplocení a vlastnictví. 

 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1548/14 o výměře 77 m
2 

a 

a parc. č. 1548/15 o výměře 51 m
2 

a parc. č. 1548/7 o výměře 13 m
2
 

mezi Městysem Vojnův Městec a xxx. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2018 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje výši ceny díla a položkový rozpočet s ohledem na 

ukládání zeminy na mezideponii namísto původního rozvozu po zemědělské půdě. 

 

Usnesení k bodu č. 8: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.12.2018 Biocentrum Občiny 

mezi Městysem Vojnův Městec a zhotovitelem HYDRO & KOV s.r.o., Pražská  1333, 379 01 

Třeboň. 

 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

 

Starosta předložil zastupitelstvu městyse Rozpočtové opatření č. 5/2020, a informoval o jeho 

položkách. 

 

Usnesení k bodu č.9 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2020. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Plán financování obnovy vodovodu na období 2020 – 2029 a plán 

financování obnovy kanalizace na období 2020-2029 

 

Starosta informoval zastupitelstvo o legislativní nutnosti plánů na financování obnovy 

vodovodu a kanalizace. Cílem je vytvořit rezervu na obnovy, údržby a opravy.  

 

Usnesení k bodu č. 10 

Zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodovodu na období 2020-2029 a plán 

financování obnovy kanalizace na období 2020-2029 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 
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11. Nákup nemovitosti do majetku Městyse Vojnův Městec 

 

Starosta informoval zastupitele, že po zveřejnění pozvánky na jednání zastupitelstva byla 

nemovitost prodána jinému zájemci i přesto, že byl prodej nemovitosti s majitelem 

předjednán. Jednalo se o nemovitost s č.p. xxx, kterou bylo možné koupit do majetku 

Městyse. 

 

Následně proběhla diskuze o možnostech městyse při pořizování nových parcel a obnově 

intravilánu obce. 

Protože rozpravě bylo věnováno již dost prostoru, starosta navrhl její ukončení a přednesl 

usnesení. 

 

Usnesení k bodu č. 11 
Zastupitelstvo schvaluje ukončení diskuze k projednávanému bodu. 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

12. Projekt Pošta Partner Vojnův Městec a Smlouva o zajištění služeb pro 

Českou poštu, s.p. 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s projektem Pošta Partner ve Vojnově Městci a s možností 

uzavření smlouvy a vyčíslil náklady na zaměstnance pošty a na provoz.  

 

Usnesení k bodu č. 12 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2020/01488, 

která se uzavírá mezi Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a 

Městysem Vojnův Městec. 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

13. 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 běžného účtu a kontrola pokladny, kdy nebylo zjištěno žádné 

pochybení. 

 

Kontrolní výbor 

Předsedkyně kontrolního výboru Petra Jarošová přednesla zprávu o činnosti kontrolního 

výboru.  

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení ze zápisu zastupitelstva, zápisů z rad a 

kontrolu zveřejňování záměrů. Při kontrole nebyly shledány chyby. 

 

14. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2020 
 

BIOCENTRUM OBČINY 

Probíhají práce na projektu. Betonářské práce jsou téměř hotovy, probíhá zásyp hráze a další. 

Plánované ukončení prací je v létě letošního roku. 
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ZKAPACITNĚNÍ VODOVODU 

Pokračujeme na přípravě akce. Jednáme s firmou E-ON ohledně možné pokládky vedení 

elektrické energie do země, následně musíme řešit instalaci nového veřejného osvětlení. Dále 

nás oslovila firma OK COMP s.r.o. o pokládku optického kabelu. Probíhá koordinace a 

přípravy koordinací projektů.  

 

VEDAFEST 2020 

Akce se přesouvá z důvodu krizových opatření na další rok z důvodu zabezpečení hygieny a 

bezpečnostních opatření. Oslovují se stejné kapely, jako měly být v letošním roce. 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ 

Získali jsme dotaci na rozšíření Základní školy o podkroví, kde by měly vzniknout dvě nové 

učebny. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. Byl vybrán technický dozor. 

Dopracoval se projekt o rozvody datových kabelů, s kterými nebylo původně nejspíše vůbec 

počítáno. 

 

 

OPRAVA AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY U BÝVALÉ  RASTY 

Zažádali jsme o dotaci z dotačního titulu Bezpečná silnice 2020 z Kraje Vysočina, ze které 

bychom rádi opravili čekárnu u bývalé Rasty. 

 

KORONAVIRUS 

V rámci opatření proti šíření epidemie bylo vyrobeno od začátku zhruba 600 ks textilních 

roušek, ve spolupráci s místními firmami a s dobrovolníky, které byly distribuovány 

občanům. Instalovaly se dávkovače na dezinfekci do veřejných budov včetně zdravotního 

střediska, Základní školy a Mateřské školy. Dezinfekce bude průběžně doplňována, máme 

dostatečnou zásobu. Proběhla dezinfekce autobusových zastávek a přilehlých prostor, 

prostory úřadu byly zdarma dezinfikovány ozonovým generátorem pana xxx. 

Starosta poděkoval hasičům s pomocí zajištění nákupů pro naše starší občany. Poděkování 

také patří knihovnici Mirce Zvolánkové, která roznášela knihy občanům do domu. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Proběhl zápis žáčků do první třídy, 9 prvňáčků by od září mělo nastoupit do místní Základní 

školy. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Starosta informoval o znovuotevření Mateřské školy od pondělí 18. května 2020. 

 

V tomto bodě proběhla diskuze na dotazy zastupitele Karla Malivánka ohledně možnosti 

při účasti na kolaudaci rybníku V Občinách, na místo konání VEDAFESTU v roce 2021, zda 

se počítá v Základní škole s rekonstukcí elektroinstalace v prvním patře a na možnosti využití 

prostředku AntiCovid pro občany. 

 

15. Různé, diskuze 
 

Starosta pozval na nejbližší kulturní akce a informoval zastupitele o konání Vojnoměstecké 

pouti 2020. 

 

Noc kostelů – akce proběhne 12.6.2020 v kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. 
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Další jednání zastupitelstva by se mohlo uskutečnit v červnu, datum a místo konání bude včas 

zveřejněno na pozvánce. 

 

Diskuze: 

Na základě žádosti MUDr. Petra Machaly starosta přečetl stížnost zaslanou Ministerstvu 

vnitra.  

xxx konstatoval, že bohužel člověk, který nemá ve Vojnově Městci trvalý pobyt, 

zaneprázdňuje svými stížnostmi vedení Městysu od práce ve prospěch občanů a obce. 

Toto rozporuje zastupitel Karel Malivánek, který namítl, že obec nedodržuje zákony. 

 

xxx se dotazoval na okolnosti kolem změn Územního plánu č. 2.  

 

Zástupkyně investora stavby rodinného domu u kostela upozornila zastupitelstvo, aby 

neodkládalo projednání žádosti investora stavby o vyjádření  příjezdu k rodinnému domu.  

 

xxx reagoval na negativně formulovaný článek uveřejněný zastupitelem Karlem Malivánkem 

na sociální síti, který byl adresovaný k jeho práci. Zastupitel Karel Malivánek sdělil, že 

sociální sítě jsou od toho, aby zde mohl vyjádřit svůj názor. Nelibost k článku vyjádřili také 

další zatupitelé Jana Losenická Ondráčková, Mgr. Karel Rykr a Tomáš Grygar. 

 

Zastupitel Tomáš Grygar shrnul některé z projednávaných bodů: 

rybník V Občinách a řešení současné nájemní smlouvy, řešení výkupu pozemků pro stavbu 

rodinných domů a otevření pobočky Pošty Partner ve Vojnově Městci. 

 

16. Závěr 

 

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo ve 20:14 hodin 

ukončil. 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

Ve Vojnově Městci dne 15.5.2020 

 

 

 

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

Mgr. Karel Rykr, starosta      Martin Havlíček, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

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

       Karel Malivánek                              Jan Štůla 

 

 

 
 


