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Vojnův Městec

Informace pro občany

Ze zastupitelstva městyse

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva č.1/2021 konaného dne 9.2.2021
4. Kupní smlouva na nákup pozemku – lokalita u cyklostezky v k.ú. Vojnův
Městec
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní
smlouvu na nákup pozemků par.č. 153 o výměře 442 m2 a par.č. 285/9 o výměře
9431 m2 v k.ú. Vojnův Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27
a xxx za cenu 150 Kč za m2 v celkové ceně 1 480 950,- Kč.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
5. Kupní smlouva na nákup pozemku – lokalita V Občinách v k.ú. Vojnův
Městec
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní
smlouvu na nákup pozemku par.č. 1136 o celkové výměře 11 447 m2 v k.ú.
Vojnův Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a xxx a xxx za
cenu 40 Kč za m2 v celkové ceně 457 880,- Kč. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení bylo přijato.
6. Kupní smlouva na nákup části pozemků – lokalita hasičské zbrojnice v
k.ú. Vojnův Městec
Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní
smlouvu na nákup pozemku par.č. 44/4 o celkové výměře 61 m2 v k.ú. Vojnův
Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a xxx a xxx, za cenu
70 Kč za m2 v celkové ceně 4 270,- Kč. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Bezúplatné nabytí pozemku – lokalita za zdravotním střediskem v k.ú
Vojnův Městec
Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje bezúplatné
nabytí pozemku par.č. 1660/2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostat-
ní komunikace, způsob ochrany chráněná krajinná oblast v městysu Vojnův
Městec a k.ú. Vojnův Městec z vlastnictví České republiky – ÚZSVM do vlast-
nictví městyse Vojnův Městec.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se. Usnesení bylo přijato.
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Usnesení k bodu č.8: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
9. Stanovení ceny vodného a stočného
Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje cenu za
odběr pitné vody pro trvale žijící občany, pro podnikatele i pro majitele rekrea-
čních objektů 35,- Kč za 1 m3 a cena stočného 42,- Kč za 1 m3 od 2. čtvrtletí ro-
ku 2021. Hlasování: pro 9, proti 2, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
10. Projednání protokolu o kontrole Ministerstva vnitra a přijatých náprav-
ných opatření
Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec bere na vědomí vý-
sledek uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městy-
se Vojnův Městec Ministerstvem vnitra ČR, a přijímá návrh nápravy kontrolou
zjištěných nedostatků, včetně realizace opatření k zamezení opakování kontrolou
zjištěných nedostatků dle přílohy č.1 předloženého materiálu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2. Usnesení bylo přijato.

V letošním roce proběhne sčítání li-
du, domů a bytů. Sečíst se lze zcela
bezkontaktně prostřednictvím inter-
netu, nebo pomocí listinného formu-
láře. Bezpečně, jednoduše a bez
kontaktu se sčítacím komisařem se
můžete sečíst online od 27.3. do
9.4., a to na webu www.scitani.cz
nebo pomocí mobilní aplikace. Jde
to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen

Sčítání lidu, 
domů, bytů v roce 2021

sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte

od 17.4. do 11.5. vyplnit listinný
sčítací formulář. Získáte ho spolu s
odpovědní obálkou od sčítacího ko-
misaře nebo na kontaktních místech
sčítání. Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte na poště nebo vhodíte do
poštovní schránky.

Rozšířili jsme služby v naší obci.
Během měsíce dubna bude na náměstí
mezi budovou radnice a budovou
bývalé Rasty umístěn Z-BOX, na který
si budete moci nechat doručit své zásil-
ky. Výdejní místo, které má podobu sa-
moobslužného boxu, jsme pro vás
zřídili ve spolupráci s českou logistic-
kou společností Zásilkovna.
Z-BOX bude k dispozici 24 hodin
denně.
Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje

zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní

místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte

název naší obce a vyberte Z-BOX
4) Jakmile vám přijde výzva od

Zásilkovny o vyzvednutí zásilky,
můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním
telefonu bluetooth a otevřete aplikaci

Z-BOX nově i u nás
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Zprávičky z mateřinky

Zásilkovna. Telefon se pomocí blueto-
oth sám spráruje se Z-BOXem a otevře
schránku s vaší zásilkou.

Nové telefonní číslo rozhlasu
Nestihli nebo neslyšeli jste hlášení místního rozhlasu? Nevadí! Poslední hláše-
ní rozhlasu si nově můžete poslechnout na telefonním čísle 739 890 756.
Služba je účtována dle tarifu vašeho operátora.

Nahlášení stavu vodoměrů
Vážení občané, z důvodu úpravy ceny vodného a stočného (vodné 35,- Kč/m3

stočné 42,- Kč/m3) vás žádáme o nahlášení stavu vodoměrů k 31.3.2021.
Stav vodoměru můžete nahlásit vhozením lístku, který jste obdrželi do va-
šich poštovních schránek, prostřednictvím SMS na telefonní číslo 724 315
178 nebo e-mailem na adresu info@velkedarkosro.cz
Při nenahlášení stavu nejpozději do 7.4.2021 budeme vycházet z mě-
síčního průměru roku 2020.

Drony
Nad obcí byly opakovaně spatřeny drony. Upozorňujeme jejich majitele, že se
jedná o nelegální provozování. V případě, že se toto bude opakovat, kontak-
tujte prosím Úřad městysu nebo přímo Policii ČR.

Co všechno nám měsíc únor dal?
Věnovali jsme se poznávání a péči o
ptáčky, dozvěděli jsme se více o práci
dospěláků, co kdo dělá a pobavili jsme
paní učitelky svými přebrepty při u-

rčování. Zahráli si na muzikanty a u-
spořádali jsme školkový karneval, s
tančením, soutěžením a tombolou.
Paní kuchařka nám na závěr připravila
výborné koblížky. Pro nás všechny to

mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD 22.3.2021 13:47 Stránka 12



21VOJNŮV MĚSTEC  |

Zprávičky z mateřinky
bylo super, protože v této době, kdy ne-
můžeme pozvat nikoho na návštěvu a
nebo někam vyjet na výlet, je to krásné
potěšení při společně trávených dnech.
Konec měsíce jsme hodně lepili a chy-
stali překvapení pro naše starší spoluo-
bčany, ale vše jsme stihli, než byla škol-
ka vládním nařízením uzavřena.
Doufáme, že se brzy setkáme a my si
budeme moci zahrát na pošťáky při
roznášení překvapení. Pokud ne, posta-
rají se o to paní učitelky. 

Měsíc březen děti stráví doma ve
svých rodinách, předškolákům zaji-
šťujeme distanční výuku, ostatní děti
mají nějaké drobné úkoly a náměty na
zabavení na webu MŠ.

Děti a paní učitelky 

Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, 
příspěvková organizace 

Zápis dětí do 1. ročníku 
školního roku 2021/2022 

Vážení rodiče, 
v souladu s doporučením MŠMT k zápisům do základní školy pro školní rok
2021/2022 vydaného dne 5.3.2021 se uskuteční zápis do 1. ročníku školního ro-
ku 2021/2022 takto: 

1. Osobní podáním – v budově základní školy v některém z těchto termínů: 
6. dubna 2021, 13. dubna 2021, 20. dubna 2021 vždy od 13,00 hodin. 
Termín a čas schůzky si prosím předem domluvte s ředitelkou školy na tel. čís-
le: 720 366 586. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí. Všechny naše budou-
cí prvňáčky společně s jejich rodiči pozveme do školy ihned, jakmile nám to e-
pidemická situace umožní. 

2. Poštou – příslušné dokumenty můžete zaslat nejpozději do 20. dubna 2021
(rozhodující je datum podání na poštu) 

Co k zápisu Vašeho dítěte do 1. ročníku potřebujete: 
1. Rodný list dítěte – v případě zasílání dokumentů poštou postačí jeho kopie

(nemusí být ověřená) 
2. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
3. Žádost o přijetí 
4. Zápisní list 
5. Rozsudek soudu o svěření dítěte do péče, pokud takový rozsudek existuje 
6. V případě, kdy je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, přiložte prosím ko-

pii 1.listu rozsudku soudu (lze začernit citlivé údaje) 
7. V případě, kdy budete žádat o odklad povinné školní docházky, doložte pro-

sím vyplněnou žádost o odklad školní docházky včetně doporučujícího po-
souzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinické-
ho psychologa, a to nejpozději do 20. dubna 2021. 

8. Všechny potřebné formuláře jsou zveřejněny na www.zsvmestec.cz 

Ve Vojnově Městci dne 10. 3.2021, Mgr. Jolana Smyčková

Vojnův Městec 95, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 75022851, 
IZO: 600130622, tel. 566 659 347, 720 366 586, 
ID datové schránky:h5ti66, www.zsvmestec.cz 
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