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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2020  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2020 konaného dne 18. února 2020 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 14 zastupitelů, nepřítomen 1 zastupitel – 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 

10.12.2019 a 11.2.2020 

3. Zpráva o činnosti rady 

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

s.p. 

5. Návrh na změnu územního plánu č.2 

6. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 566/18 o výměře 1280 m
2
 

7. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1626/2, 1626/3 a 501 o výměře 80 m
2 

 

8. MAS Havlíčkův kraj – příprava Standardizace a Strategie nového období CLLD 

2021 – 2027 

9. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

10. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2020 

11. Různé, diskuze 

a) Rozdělení výtěžku z Obecního plesu 

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.12.2018 Biocentrum Občiny 

12. Závěr 

 

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

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu paní Moniku Beranovou a ověřovatele pana Ing. 

Josefa Macka a pana MUDr. Petra Machalu. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec dle návrhu. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 
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2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného 

dne 10.12.2019 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis č.5/2019 a usnesení ze zasedání zastupitelstva 

konaného dne 10. 12. 2019. 

Pan Malivánek nesouhlasí s bodem č. 4 zápisu ze zastupitelstva č. 5/2019 ze dne 10. 12. 2019 

z důvodu chybně formulované věty. Doporučuje zapisovatelce poslechnout si opětovně 

zvukovou nahrávku z minulého zasedání zastupitelstva a tento bod v zápise přepracovat. 

Starosta navrhuje smazat pouze větu, se kterou pan Malivánek nesouhlasí a po proběhlé 

diskuzi přednáší usnesení. 

 

Během kterého se pan XXX přihlásil o slovo, které nedostal z důvodu průběhu přednesení 

usnesení. Po začátku průběhu hlasování se pan XXX zvedl a začal zastupitelům rozdávat své 

dokumenty, tímto jednáním narušil průběh hlasování zastupitelstva, které se muselo po jeho 

vykázání opakovat. 

 

Usnesení k bodu č. 2: 

Zastupitelstvo uzavírá zápis č.5/2019 s tím, že bude vypuštěna věta v bodě 4, ve kterém paní 

XXX něco navrhuje. 

Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 2 

Zastupitel Karel Malivánek nehlasoval. 

Usnesení bylo přijato. 

Pan Malivánek žádá zapsat do zápisu: 

“Při tomto bodu byl porušen Jednací řád, tím, že pan XXX nedostal prostor k diskuzi k 

projednávanému bodu.” 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis č.1/2020 a usnesení ze zasedání zastupitelstva 

konaného dne 11.2.2020. 

Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 

Místostarosta Martin Havlíček podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 16. 

12. 2019, 27. 12. 2019, 22. 1. 2020 od posledního zasedání zastupitelstva. 

Pan Malivánek se vyjádřil k bodu č. 7 ze zápisu rady č. 1/2020 ze dne 22. 1. 2020 a požaduje 

zapsat do zápisu: 

 „Upozorňuji na to, že částka 326 000,- Kč by měla být soutěžena a poptávána u dalších 

firem.“ 
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Na dotaz pana MUDr. Machaly, zda on sám soutěžil oplocení studen a vodojemů v obdobné 

výši, odpověděl, že ne. 

Po diskuzi byly zápisy z rady uzavřeny. 

 

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

Českou poštu, s.p.  

Starosta seznámil zastupitelstvo se službou v rámci které bude zajištěna obslužnost občanů. 

Obsluha Pošty Partner by byla zaměstnancem Úřadu městyse a bude navíc vykonávat další 

činnosti úřadu (uklízečka, kronikářka, turistické informační centrum a případně další). Poštu 

Partner prezentovala zástupkyně České pošty s.p. paní XXX. Po dotazech bylo předneseno 

usnesení. 

 

Usnesení k bodu č. 4: 

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

Hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 8   

Usnesení nebylo přijato. 

 

5. Návrh na změnu územního plánu č.2  

Pan XXX podal návrh na změnu územního plánu na pozemek parc, č. 1260/1 z důvodu 

výstavby rodinného domu. Současné využití je dle územního plánu jako soukromá zeleň, 

tudíž výstavba teď není možná. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec  

I. schvaluje 

a) pořízení změny č. 2 územního plánu Vojnův Městec, 

b) obsah změny č. 2 územního plánu Vojnův Městec, uvedený v příloze č. 1 tohoto 

usnesení; „zeleň soukromá“ bude převedena na využití „bydlení v rodinných domech 

– venkovské BV“ 

II. stanoví, že 

a) změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55 a) stavebního zákona 

b) určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 2 bude Martin Havlíček, místostarosta 

městyse 

III. podmiňuje 
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pořízení změny č. 2 částečnou úhradou nákladů uvedených v § 55 a) odst. 2 písm. f) 

stavebního zákona pana XXX, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 2 

pořizována. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 566/18 o výměře 1280 m
2 

 

Paní XXX s panem XXX zažádali o koupi pozemku, na které vlastní nemovitost. Část peněz 

za pozemek byla uhrazena již v roce 2014 a po podpisu smlouvy bude k zaplacení část zbylé 

částky. Náklady na vyhotovení Kupní smlouvy hradí kupující. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 566/18 o výměře 1280 m
2 

mezi Městysem Vojnův Městec a paní XXX bytem XXX  jako kupující. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1626/2, 1626/3 a 501 o výměře 

80 m
2 

 

Manželé XXX zažádali o koupi nově vytvořených pozemků parc. č. 1626/2, 1626/3 a 501 o 

výměře 80 m
2
, jedná se o pozemky, které jsou jimi využívány a dlouhodobě zaploceny.  

Zastupitel pan Malivánek upozorňuje, že radě nepřísluší rozhodovat o záměrech. 

 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1626/2, 1626/3 a 501 o 

celkové výměře 80 m
2
 mezi Městysem Vojnův Městec a maželi XXX, bytem XXX jako 

kupujícími. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení bylo přijato. 

V 18:47 po hlasování opustil zasedací místnost Ing. Josef Macek, vrátil se v 18:49. 
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8. MAS Havlíčkův kraj – příprava Standardizace a Strategie nového období 

CLLD 2021 – 2027 

Z důvodu nového programového období pro dotace je nutné schválit souhlas obce s realizací 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj a 

seznam projektových záměrů pro období 2021 – 2027 se jménem projektu a odhadem 

finančních prostředků. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 

místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027 na svém správním území a se 

seznamem Projektových záměrů městyse Vojnův Městec na období 2021 – 2027. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

9. 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 za poslední čtvrtletí loňského roku, kde finanční 

výbor neshledal pochybení. 

 

Kontrolní výbor 

Předsedkyně kontrolního výboru Petra Jarošová přednesla zprávu o činnosti kontrolního 

výboru.  

Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisů, ve kterých neshledal chyby. 

 

10. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2020 

 

Biocentrum Občiny 

Probíhají práce na projektu. Rybníky by měly být již odbahněny. Sediment je ukládán na 

deponii. Čeká se vhodné počasí pro betonářské práce nového požeráku. 
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Víceúčelové hřiště u sokolovny 

Byla podána žádost o dotaci na MMR a také o stavební povolení. V případě kladného vyřízení 

by se v 1. etapě realizovalo hřiště s doskočištěm. V dalších krocích je počítáno 

s workoutovým hřištěm, kabinami a parkovištěm. 

 

Zkapacitnění vodovodu 

Pokračujeme na přípravě akce. Jednáme s firmou, která by měla administrovat žádost o dotaci 

na Ministerstvu zemědělství. Projektant chystá podání žádosti o stavební povolení. Jednáme 

s E-ONem a s OK Compem na možnosti uložení nadzemního vedení a rozvodů datového 

optického kabelu do země. 

 

VedaFest 2020 

Probíhají přípravy na akci, která proběhne ve Vojnově Městci 13.6.2020 na hřišti za 

sokolovnou. Na akci se bude finančně podílet DSO Subregion Velké Dářko. 

 

Stavební úpravy ZŠ 

Bylo zažádáno o prodloužení stavebního povolení. Máme příslib dotace v rámci které se 

vybuduje bezbariérový přístup a dvě nové učebny se zázemím v podkroví školy, společně s 

tím proběhne renovace střechy. Pracuje se na výběrovém řízení dodavatele stavby. Zahájení 

akce předpokládáme o letních prázdninách. 

 

 Řešení kůrovcové kalamity 

Ve spolupráci s odborným správcem městeckých lesů jsme zažádali o dotaci z Ministerstva 

zemědělství na zmírnění kůrovcové kalamity. Jedná se o kompenzaci vynaložených nákladů 

na těžbu a manipulaci. 

 

Odpadové hodpodářství 

Kraj Vysočina vypsal titul Odpady a ekologická výchova, v rámci kterého máme zažádáno o 

pořízení velkoobjemového kontejneru na větve, který umístíme na dvůr za úřadem a 

zbudování zpevněných oplocených kontejnerových stání. Ve spolupráci se ZŠ jsme požádali o 

dotaci na vybudování školní zahrady na podporu enviromentální výchovy žáků ZŠ Vojnův 

Městec. 
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Revitalizace části veřejného osvětlení 

Z kraje Vysočina, fondu Obnovy venkova Vysočiny bychom čerpali 50 % podporu, díky které 

budou nahrazeny dva rozvaděče, které jsou nyní v nevyhovujícím stavu a díky tomu bude 

mimo jiné část napájení veřejného osvětlení uloženo do země. 

 

Akceschopnost jednotek požární ochrany 

Budeme opět žádat o příspěvěk. 

 

Oprava čekárny u bývalé Rasty 

Chceme využít dotačního titulu Bezpečná silnice, ze kterého by byla opravena a vybavena 

čekárna. 

 

Čistá Vysočina 

Proběhlo přihlášení o každoroční akce. Bude se konat v termínu 9.4. – 17.4. Konkrétní 

termíny budou ještě vyhlášeny a opět oslovíme místní spolky a občany se zapojením do této 

akce. 

V 19:15 opustila zasedací místnost MUDr. Bohdana Trávníčková, vrátila se v 19:18. 

K probíraným bodům proběhla diskuze, ve které se zastupitel pan Malivánek dotazoval na 

účast při kontrolních dnech. Informoval, že je nájemcem prakticky nevypověditelné smlouvy 

rybníku v Občinách. 

11. Různé, diskuze 

 

a) Rozdělení výtěžku z Obecního plesu 2020 

Výše zisku z Obecního plesu roku 2020 je 38.346,- Kč. Jak již byl avizován plán rozdělení 

zisku, částka se rovnoměrně rozdělí mezi Základní a Mateřskou školu. 

Usnesení k bodu č. 11 a): 

Zastupitelstvo scvhaluje rozdělení výtěžku z Obecního plesu 2020 ve výši 38.346,- Kč 

následnově: 19 173,- Kč  pro Základní školu Vojnův Městec a 19 173,- Kč pro Mateřskou 

školu Vojnův Městec. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 
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b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2018 Biocentrum Občiny 

Stavební firma Hydro & Kov s.r.o. změnila sídlo firmy a tato změna musí být zaznamenána v 

dodatku ke smlouvě. Ostatní zůstává nezměněno. 

 

Usnesení k bodu č. 11 b): 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2018 Biocentrum 

Občiny mezi Městysem Vojnův Městec a Hydro & Kov s.r.o. se sídlem Pražská 1333, 379 01 

Třeboň. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

12. Závěr 

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 19:28 hodin 

ukončil a sdělil zastupitelům, že příští zastupitelstvo se uskuteční 21. 4. 2020 v 17:00 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

Ve Vojnově Městci dne 20.2.2020 

 

 

 

 

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

Mgr. Karel Rykr, starosta      Martin Havlíček, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

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

    Ing. Josef Macek                 MUDr. Petr Machala 
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