
V současné době evidujeme čím dál více prohřešků v třídění odpadu v naší obci.
Jako jeden z více případů přikládám fotografii rozbité elektroniky, která byla vho-
zena do žlutého kontejneru na plast, přitom je na náměstí červený kontejner přímo
určený na tento odpad. Jsem rád, že drtivá většina občanů třídí správně a těch pár,
kteří třeba nevědí kam s různým odpadem, prosím o zavolání na úřad městyse ne-
bo předání na dvoře za úřadem, kde Vám pracovník sdělí kam s jakým odpadem.

Na zlepšení odpadové-
ho hospodářství stále
pracujeme a tyto pro-
blémy by se neměly do
budoucna vůbec obje-
vovat. Zvyšují totiž fi-
nanční nároky svozové
firmy na likvidaci a ná-
sledně se tím zatěžuje
obecní rozpočet.  
Děkuji všem, kteří třídí
správně!

Martin Havlíček, 
místostarosta

Úřad městyse: Vojnův Městec, tel.: 566 659 327, e-mail: obec@vojnuvmestec.cz, web: www.vojnuvmestec.cz
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Vážení občané, naším cílem v tomto vy-
dání Novinek je předložit informace 
o probíhajících a připravovaných pro-
jektech, o jejich realizaci a financování.
I když slýcháme, že z důvodu pandemie
se mnohde investiční činnosti zpomalily
či zastavily a odrazilo se to i na obec-
ních daňových příjmech, nestojí si
Vojnův Městec zejména díky maximál-

Připravované a probíhající akce městysu 
Vojnův Městec včetně financování

Blížící se splatnost poplatku 
za svoz a likvidaci odpadu

Třídění odpadů

nímu využití dotační politiky špatně, 
a proto počítáme s postupnou realizací
všech uvedených projektů, protože je-
jich financování zatíží náš rozpočet jen
částečně, tím zbyde dostatečná rezerva
pro bezproblémový chod obce. 

Pro přehlednost předkládáme graf
znázorňující aktuální uspokojivou eko-
nomickou situaci obce:

Upozorňujeme na blížící se konec splatnosti poplatku za svoz a likvidaci odpa-
du. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle platné vyhlášky č.1/2018 sazba
poplatku činí 600,- Kč za každou fyzickou osobu na rok a 600,- Kč za fyzickou
osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci.

Splatnost poplatku: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný nejpozději do
30.9.2020 a je možno ho uhradit v hotovosti v kanceláři Úřadu městyse, případně pře-
vodem na účet u ČSOB ve Žďáře nad Sázavou – č. účtu  123125081/0300 s varia-
bilním symbolem čísla domu.

Poplatek je možné po domluvě uhradit v několika splátkách.

Stavební úpravy ZŠ
V nejbližších dnech nás čeká velká ak-

ce našeho městysu – rekonstrukce zá-
kladní školy. Po vysoutěžení dodavatele
Stylstav Křižanov (srpen 2020) budou po
letních prázdninách započaty práce. Cena
díla činí 13 411 tis. Kč, z toho dotace 
IROP 11 242 tis. Kč, což je 84%. 

Střecha ZŠ, která je pro zatékání již
delší dobu nevyhovující, bude nahrazena
komplet novou konstrukcí a krytinou. 

Při této významné akci v novém půd-
ním prostoru vzniknou 2 další učebny
včetně potřebného zařízení a zázemí.
Bezbariérová dostupnost vyšších pater
bude zajištěna nově zbudovaným výta-
hem a zčásti bude obnoveno sociální za-
řízení v 1. patře.

Mimo této zásadní rekonstrukce zís-
kal městys Vojnův Městec finance od
Kraje Vysočina z dotačního titulu Naše
škola 2020 na modernizaci zbývající čás-
ti sociálního zařízení v 1. patře ve výši
120 tis. Kč a celková cena díla činí 291
tis. Kč. Kompletní dokončení prací bude
dle harmonogramu v srpnu 2021. Na ja-
ře nás ještě čeká výběrové řízení na do-
davatele vybavenosti učeben.

Těší nás, že počet dětí ve škole po-
stupně narůstá (v novém školním roce
bude pro 100%ní zájem znovuotevřen 5.
ročník), a proto budou mít děti dostatečné
a důstojné prostory pro setkávání a vzdě-
lávání.

Biocentrum Občiny
Díky dotační podpoře Ministerstva ži-

votního prostředí jsme zrealizovali od-
bahnění rybníků V Občinách a Kejda,
proběhlo betonování nových štanýřů a je-
jich utěsnění, u Kejdy byl navíc zbudo-
ván nový bezpečnostní přeliv a před
přítokem Městeckého potoka do rybníka
V Občinách vznikly tůně pro podporu
místní fauny a flóry. 

Smluvní cena díla činí 12 634 tis. Kč
a dotace je 12 009 tis. Kč, kterou lze 
uplatnit i na krytí nákladů spojených s po-
řízením projektové dokumentace a admi-
nistrací projektu. 

Financování akce probíhá postupně,
obec platí průběžné faktury, které jsou
následně propláceny z fondu poskytova-
tele dotace.

Některé důležité součásti (např. netěs-
nost bezpečnostního přelivu V Občinách
a zpevnění kamenivem kolem štanýřů)
nebyly ve fázi přípravy rozpočtu v roce
2017 zohledněny a obec je nyní musí ře-
šit formou víceprací, aby dílo plnilo ma-
ximálně svůj účel zadržování vody v kra-
jině. Také zbývá dorovnat terén. Z toho
důvodu se oba rybníky napouští jen čás-
tečně. Uskutečněným odbahněním obou
rybníků se zkapacitní objem zadržované
vody o 15 000 m3.

Akci dále řešíme a urgujeme dodava-

tele, aby dokončil práce co nejdříve, přes-
tože dle podmínek poskytovatele dotace
je k tomu prostor až do podzimu 2021.

Zkapacitnění vodovodu
Nejvýznamnější akce tohoto voleb-

ního období, zajištění bezporuchové do-
dávky pitné vody do Vašich domácností,
vyžaduje přípravu projektu pro stavební
řízení včetně povolení ke stavbě. První
část se nám podařilo zajistit, druhá zásad-
ní fáze spočívá v zajištění finančních pro-
středků na tuto akci, která dle projekto-
vaného rozpočtu činí 48 mil. Kč.

Již byla podána žádost na Minister-
stvo zemědělství, při kladném vyřízení
pokryjí dotační prostředky min. 80% ná-
kladů celé stavby. 

Po výstavbě kanalizace v hodnotě díla
75 mil. Kč bude toto 2. nejvýznamnější
stavba a to nejen finančně, ale hlavně
účelem. Budou odstraněny úniky vzácné
pitné vody z naší krajiny a tím podpoříme
zdejší životní prostředí a zároveň kvalitu
života občanů, která se bez dodávky pitné
vody neobejde.

Víceúčelové hřiště za sokolovnou
Požádali jsme Ministerstvo pro místní

rozvoj o dotaci na vybudování víceúče-
lového hřiště za sokolovnou, bohužel
jsme do úzkého seznamu příjemců neby-
li zařazeni. V současné době připravuje-
me podání nové žádosti Nadaci ČEZ, ve
které bychom mohli získat až 2 mil. Kč.
Náklady celé akce předpokládáme ve
výši 3,5 mil. Kč. Protože všichni již řadu
let pociťujeme, že tato vybavenost v obci
chybí, aby podpořila společenské a vol-
nočasové vyžití občanů, těší se tento
záměr naší velké prioritě.

Příprava parcel v lokalitě zahrádky
V lokalitě zahrádek jsme nechali vym-

ěřit 2 pozemky určené k vybudování sta-
vebních parcel, následně jsme zadali pro-
jektovou dokumentaci pro výstavbu ro-
dinných domů. V příštím roce předpo-
kládáme realizaci zasíťování těchto sta-
vebních parcel. Mimoto jednáme o mo-
žnostech odkupu dalších pozemků vhod-
ných pro bytovou výstavbu včetně nevy-
užívané původní zástavby obce.

Řešení havarijního stavu napájení 
veřejného osvětlení
Za pomoci získané dotace ve výši 127

tis. Kč z Kraje Vysočina z dotačního titu-
lu Program obnovy venkova 2020 vymě-
níme rozvaděče veřejného osvětlení
včetně částečného položení vedení do
země. Realizátor akce a zároveň součas-
ný provozovatel veřejného osvětlení -
společnost Osvětlení a energetické systé-
my a. s.. aktuálně řeší stavební řízení.
Obec bude z vlastních prostředků hradit
143 tis. Kč.
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Připravované a probíhající akce 
městysu Vojnův Městec 
včetně financování

Projekt Pošta Partner
Proběhlo místní šetření se zástupci

České pošty, Pošty Partner a jednatelem
firmy Elov, která by stavebně realizovala
přípravu prostor. Byly dohodnuty ter-
míny přechodu na poštu Partner. V září
bude pošta přestěhována do malé zaseda-
cí místnosti a začátkem října bude za-
hájen provoz Pošty Partner v moderních
rekonstruovaných prostorách současné
České pošty. Byl vybrán zaměstnanec ve
výběrovém řízení na obsluhu přepážky
Pošty Partner a úřednice úřadu Voj.
Městec. Připravuje se zaškolení perso-
nálu a řešíme případnou zástupnost. 

Autobusová zastávka
Městys Vojnův Městec na podkladě

žádosti obdržel dotaci z Kraje Vysočina 
z dotačního titulu Bezpečná silnice 2020 na
opravu autobusové zastávky u bývalé
Rasty ve výši 64 tis. Kč, celkové náklady
včetně nového vybavení budou necelých
150 000 Kč. Stavebně bude vybranou fir-
mou Strašil Josef zastávka na podzim 2020
dokončená. Poté proběhne malířská výz-
doba se stavebními dominantami obce. 

Dotace na kůrovce
Máme připravenou žádost na dotaci

na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.
V loňském roce městys obdržel částku

94.217 Kč, v letošním roce očekáváme,
že po loňské vydatné „těžbě“ bychom
mohli obdržet částku ještě o zhruba 40
tis. Kč vyšší.

Kulturní a společenský život 
nejbližších dnů
I přes obavy s šířením pandemie jsme

dali zelenou akci Vojnovměstecká pouť 
a jsme rádi, že se setkala s početnou 
odezvou veřejnosti na jednotlivých ak-
cích. Jsme vděčni všem organizacím 
a dobrovolníkům, kteří se zapojili do
pestrého programu Městecké pouti. 

Aktivivní přístup našich zastupitelů
pro podporu naší obce a širšího okolí mů-
žete vysledovat i v rámci kandidátek do
voleb krajského zastupitelstva, při kte-
rých můžete podpořit ty, kteří zde žijí 
a rozumí potřebám svých občanů. 

Za příznivých podmínek s pandemií
připravujeme ve spolupráci s místními
organizacemi Vojnoměstecké posvícení
v říjnu. Chystáme jarmark, program ve
škole a zábavu s pestrým občerstvením.
Celým večerem vás provede Venkovská
kapela, kterou znáte mimo jiné ze Šlágru.
Sledujte letáčky, jste srdečně zváni. 

Mgr. Karel Rykr, starosta
Martin Havlíček, místostarosta

Ze zastupitelstva městyse
Výpis z usnesení ze zápisu jednání zastupitelstva č. 3/2020 ze dne 12.5.2020

● 4. 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 přija-
to.
● 5. Schválení účetní závěrky 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 při-
jato.
● 6. Pravidla pro finanční úhradu při pořizování změn Územního plánu
Vojnův Městec 
Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro finanční úhradu při
pořizování změn Územního plánu Vojnův Městec včetně smlouvy o úhradě ná-
kladů na zpracování změny územního plánu. Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel
se 0. Usnesení bylo přijato.
● 7. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1548/14 o výměře 77 m2 a
a parc. č. 1548/15 o výměře 51 m2 a parc. č. 1548/7 o výměře 13 m2

Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej po-
zemku parc. č. 1548/14 o výměře 77 m2 a a parc. č. 1548/15 o výměře 51 m2 a
parc. č. 1548/7 o výměře 13 m2 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 | 
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 zhoto-
vitelem HYDRO & KOV s.r.o., Pražská  1333, 379 01 Třeboň. Hlasování: pro
11, proti 1, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Usnesení k bodu č.9: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2020.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 9. Plán financování obnovy vodovodu na období 2020 – 2029 
a plán financování obnovy kanalizace na období 2020-2029 
Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodo-
vodu na období 2020-2029 a plán financování obnovy kanalizace na období
2020-2029. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 12. Projekt Pošta Partner Vojnův Městec a Smlouva o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. 
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.
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