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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva městyse

Výpis z usnesení ze zápisu jednání zastupitelstva č. 4/2020 ze dne 4.8.2020
4. Jednací řád Zastupitelstva městyse Vojnův Městec
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městyse
Vojnův Městec. Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
5. Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2020
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
č. 4/2020 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a TJ Jiskra Vojnův
Městec, Vojnův Městec 247 na poskytnutí dotace ve výši 180 000,- Kč k dofinan-
cování rekonstrukce kotelny v budově sokolovny. Hlasování: 11 pro, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
6. Pravidla pro finanční úhradu při pořizování změn Územního plánu Vojnův
Městec
Byly podány návrhy usnesení v tomto pořadí: Usnesení č. 1 k bodu č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje použití pravidel pro finanční úhradu při pořizování změn
Územního plánu Vojnův Městec ze dne 12.5.2020 i pro aktuální změnu Územního
plánu Vojnův Městec č. 1a 2. Hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 4. Usnesení ne-
bylo přijato.  Usnesení č. 2 k bodu č. 6: Zastupitelstvo schvaluje spoluúčast 7 000
Kč na žadatele pro finanční úhradu při pořizování změny Územního plánu Vojnův
Městec č. 1 a 2. Hlasování: pro 9, proti 2, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
7. Kupní smlouva na prodej pozemku par. č. 94/2 o výměře 29 m2 a pozemek
par. č. 1680 o výměře 8 m2

Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku
par. č. 94/2 a pozemek par. č. 1680 mezi Městysem Vojnův Městec a xxx a xxx.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8. Kupní smlouva na prodej pozemku par. č. 1681 o výměře 42 m2
Usnesení k bodu č. 8: Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku
par. č. 1681 mezi Městysem Vojnův Městec a panem xxx.Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
9. Smlouva o dílo s dodavatelem stavby na projekt stavebních úprav Základní
školy
Usnesení k bodu č.9: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi
Městysem Vojnův Městec a dodavatelem Stylstav s. r. o., Křižanov 256, 594 51
Křižanov na stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy po splnění zákonných podmínek. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
10. Financování stavebních úprav Základní školy 
Usnesení č. 1 k bodu č. 10: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru re-
gistrační číslo 99026615235 mezi Komerční bankou a.s, se sídlem Praha 1, Na
příkopě 33, čp. 969 a Městysem Vojnův Městec na předfinancování dotace
“Stavební úpravy Základní školy ve Vojnově Městci ve výši  11 243 000 Kč a s tím
související smlouvy o zajištění blankosměnkou. Hlasování: pro 11,proti 0,zdržel
se 0. Usnesení bylo přijato. | Usnesení č. 2 k bodu č. 10: Zastupitelstvo schvaluje u-
zavření smlouvy o úvěru refistrační číslo 99026696498 uzavřené mezi Komerční
bankou a.s se sídlem Praha 1, Na příkopě 33, čp 969 a Městysem Vojnův Městec na
spolufinancování projektu “Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci a financování
vybavení ZŠ ve výši 3 000 000 Kč a s tím související smlouvy o zajištění blan-
kosměnkou. Hlasování: pro 11, proti 0,zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
11. Rozpočtové opatření č. 9/2020
Usnesení k bodu č. 11: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
12. Novostavba rodinného domu na pozemku par. č. 1640
Usnesení z bodu č. 12: Zastupitelstvo schvaluje záměr stavby včetně sjezdu a přípo-
jek investora xxx na pozemku par. č. 1640. Hlasování: pro 3, proti 6, zdržel se 2:
Usnesení nebylo přijato.

Rekonstrukce autobusové 
zastávky u bývalé Rasty 
je v plném proudu
Stavební firma Strašil
Josef pokračuje se staveb-
ními úpravami autobu-
sové zastávky. Ještě zbývá
výměna oken, dřevěné ob-
ložení, výměna střešních
lemů, nátěr střechy, fasád-
ní výmalba a předpo-
kládáme, že v říjnu bude
budova připravena pro
umělecké provedení ma-
lířské výzdoby se staveb-
ními dominantami naší
obce. Zároveň bude 
v útulném interiéru 
umístěn nový inventář –
nástěnka, lavička a odpad-
kový koš. Zastávka je
nově řešena bezbariérově.

Městys Vojnův Městec
na podkladě žádosti obd-
ržel pro tuto akci dotaci 
z Kraje Vysočina z dota-
čního titulu Bezpečná sil-
nice 2020 ve výši 64 tis.
Kč.

Karel Rykr, starosta

Krásné páteční odpoledne,
28.8. 2020, bylo jako dě-
lané pro rozloučení se dětí 
s prázdninami.  Ukončení
prázdnin probíhalo
zábavně-naučnou formou,
kdy si děti mohly vyzkou-
šet zajímavá řemesla a po-
volání. Každé z 50 zúčast-
něných dětí odměnili orga-
nizátoři, po navštívení
všech stanovišť, občerstve-
ním a sladkostí. K dispozici
byly dětem jako bonus dva
skákací hrady. Organizátoři
děkují všem zúčastněným
za příjemně strávené odpo-
ledne, a těší se na další spo-
lečnou vydařenou akci. 

Městys Vojnův Městec Vás srdečně zve na

Slavnostní otevření 
nově zrekonstruovaného prostoru České pošty,
kde zároveň otevírá své služby občanům Pošta
Partner. Akce proběhne ve čtvrtek 1.10.2020 
ve 13:30 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Nové telefonní číslo pošty
Od 1.10.2020 se na poštu partner ve Vojnově Městci dovoláte 
na telefonním čísle 771 174 284. 

Ukončení prázdnin
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Ukončení prázdnin
Velké poděkování patří též jednotlivcům, kteří si udělali čas, a umožnili dětem si
jednotlivá řemesla či povolání vyzkoušet.

Odstranění hrobů
V současné době probíhá
na místním hřbitově od-
straňování zbytků obrub-
níků a torz starých hrobů.
V loňském roce byla uve-
řejněna výzva k odstraně-
ní náhrobků a ostatního
hrobového zařízení, na
hřbitově jsou označeny
hroby, kterých se tato
výzva týká, pokud se je-
jich majitelé do konce říj-
na letošního roku o tyto
hroby nepřihlásí, budou
odstraněny. Poté proběh-
nou terénní úpravy hřbi-
tova. 

Září – nový školní rok nám začíná.
V tomto letošním má školka zapsáno
24 dětí. Z tohoto počtu je 6 dětí,
které si zvykají na nové prostředí,
kamarády, p. učitelky. Ještě občas 

Zprávičky z mateřinky
ukápne slzička, ale to k začátku
školního roku patří.

Letos nebyla firmou AVE vy-
hlášena pro školy soutěž ve sběru
starého papíru, ale domluvily jsme

se s p. ředitelkou ZŠ, že budeme
kontejnery po celý rok střídavě ob-
jednávat a podporovat třídění odpa-
du. Všem, kteří nám chtějí pomoci,
jsou kontejnery k dispozici.

Během podzimních měsíců máme
ve školce naplánované různé výlety
a aktivity v okolí, tak doufáme, že
nám to počasí ještě dovolí.

p.učitelky MŠ Vojnův Městec

Po letních prázdninách se škola opět
otevřela dětem.  Šest z nich se vrátilo
do školních lavic po šesti měsících. 

Slavnostní zahájení 
školního roku
1.září jsme se sešli v krásně vyzdo-

bené tělocvičně základní školy, aby-
chom společně s dětmi, vedením městy-
se  a rodiči prvňáčků slavnostně vykro-
čili vstříc novému školnímu roku. 
A opět to bude cesta plná překvapení …  

Po krátkém úvodním proslovu ředi-

Uvítali jsme děti zpět do školy
telky školy popřáli dětem šťastný vstup
do nového školního roku starosta městy-
se Karel Rykr a místostarosta Martin
Havlíček. Prozradili dětem, že se mohou
začít těšit na nové krásné třídy, které
vzniknou přestavbou stávajících půd-
ních prostor. Na závěr rozdali všem 35
dětem dárkové balíčky.   

Prvňáčci poprvé sami, bez rodičů, za-
to v doprovodu paní učitelky zasedli do
školních lavic ve své třídě. Každý našel
bez problémů svoji jmenovku. Z prv-
ního dne si odnesli nové zážitky, bezpe-

čné kufříky od Kraje Vysočina a balíčky
se školními potřebami. Všichni svorně
odcházeli s přáním, že by ten první škol-
ní den měl být rozhodně delší. Jejich
spolužáci z 5.ročníku už to vidí malinko
jinak ☺

„Hrajem dětem, s písnič-
kou jdem světem“  
Zajímavé hudební nástroje a písničky

různých národů a kontinentů nás pro-
vázely cestou kolem celé zeměkoule. Tu
jsme podnikli společně s p. Drahotským

ze ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou 14.září
2020. Na školní zahradě jsme si zaz-
pívali, někteří z nás zatančili. V za-
jímavém a pestrém hudebním pořadu
jsme procestovali celou planetu a po-
slechli si např. fujaru, balalajku, concer-
tino, duduk, tibetské mísy, sitár, flétnu
bansuri, didgeridoo,  ukulele, saxofon,
irskou harfu a irskou flétnu, klarinet ne-
bo dudy. Pane Drahotský, děkujeme
Vám a za rok opět na viděnou ☺

Mgr. Jolana Smyčková
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