
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2020  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2020 konaného dne 11. února 2020 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin. 

Přítomno 13 zastupitelů, nepřítomni 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. 

Program: 

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

2. Žádost o dotaci na multifunkční hřiště 

3. Různé, diskuze 

4. Závěr 

V 18:01 přišla zastupitelka Jana Losenická Ondráčková. 

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

 

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

Lukáše Kafku a paní Janu Losenickou Ondráčkovou. 

 

Usnesení k bodu č. 1 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec dle návrhu. 

  

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo přijato. 

2. Žádost o dotaci na multifunkční hřiště 

Starosta Mgr. Karel Rykr seznámil zastupitele s možností dotace na multifunkční hřiště. V 

současné době bude požádáno o stavební povolení, které je nezbytné pro podání žádosti o 

dotaci. Dotační titul, o který budeme žádat je Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku z MMR. 

Usnesení k bodu č. 2:  

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR dotační titul Podpora budování a 

obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, z kterého by se v případě přidělení dotace 

realizovalo multifunkční hřiště se zázemím. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 



 

3. Různé, diskuze 

 

 

 

 

4. Závěr 

 

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 18:33 hodin 

ukončil a sdělil zastupitelům, že příští zastupitelstvo se uskuteční 18. 2. 2020 v 17:00 

hodin. 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

Ve Vojnově Městci dne 11.2.2020 

 

 

 

 

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

Mgr. Karel Rykr, starosta      Martin Havlíček, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

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

    Ing. Lukáš Kafka          Jana Losenická Ondráčková 

 


