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Vojnův Městec
Úřad městyse: Vojnův Městec, tel.: 566 659 327, e-mail: obec@vojnuvmestec.cz, web: www.vojnuvmestec.cz

Ze zastupitelstva městyse
Výpis usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2021 konaného dne 15. prosince
2021
● 4. Rozpočet pro rok 2022 Na straně příjmů a výdajů je shodných 37 320
564,30 Kč. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Případné změny v rozpočtu budou řešeny rozpočtovými opatřeními. Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje rozpočet pro rok 2022. Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 5. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2022 TJ Jiskra Vojnův Městec požádala
o dotaci ve výši 110 000 Kč na financování nutných výdajů na provoz místní sokolovny. Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2022 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův
Městec 27 a TJ Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec 247 na poskytnutí dotace
ve výši 110 000 Kč k financování nutných výdajů na provoz sokolovny.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 6. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2022 Římskokatolická farnost
Krucemburk požádala o dotaci ve výši 80 000 Kč na údržbu kostela sv. Ondřeje
ve Vojnově Městci. Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2022 mezi Městysem Vojnův Městec,
Vojnův Městec 27 a Římskokatolickou farností Krucemburk Náměstí Jana
Zrzavého 17, Krucemburk ve výši 80 000 Kč na financování nutných výdajů na
údržbu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení bylo přijato.
● 7. Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022 Sbor dobrovolných hasičů Vojnův
Městec požádal o dotaci ve výši 17 000 Kč na dofinancování pořízení slavnostní
vlajky a vlajky k vyvěšení. Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo městyse Vojnův
Městec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2022 mezi Městysem Vojnův
Městec, Vojnův Městec 27 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vojnův
Městec, Vojnův Městec 27 ve výši 17 000 Kč na dofinancování pořízení slavnostní vlajky a vlajky k vyvěšení. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1. Usnesení
bylo přijato.
● 8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška byla vypracována dle vzoru
Ministerstva vnitra a dle nového odpadového zákona. Tímto se ruší Obecně
závaznou vyhláška č.1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec ze dne 17.9.2019. Usnesení k bodu č. 8: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: pro, proti , zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška byla vypracována dle
vzoru Ministerstva vnitra a dle nového odpadového zákona. Tímto se ruší Obecně
závaznou vyhláška č.1/2018 městyse Vojnův Městec o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ze dne 11.12.2018. Proběhla diskuze o jednání se svozovou
firmou, navyšování cen za svoz odpadu a o zvýšení sazby poplatku pro občany.
Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 10. Stanovení ceny vodného a stočného Cena vodného pro trvale žijící občany, pro podnikatele i pro majitele rekreačních objektů bude od nového roku 35 Kč
za 1 m3 a cena stočného 47 Kč za 1 m3. Kalkulace ceny vychází z vyčíslení správce vodovodu a kanalizací společnosti Velké Dářko s.r.o. Proběhla diskuze o
kalkulaci ceny vodného a stočného. Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje stanovenou cenu vodného a stočného správcem
vodovodů a kanalizací. Městys Vojnův Městec nebude vodné ani stočné dotovat
ze svého rozpočtu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 11. Kupní smlouva na nákup části pozemku - lokalita za mateřskou školou Jedná se o nákup pozemku parc.č. 1536/1 o výměře 1841 m2 od soukromého vlastníka, který by pozemek prodal za účelem přístavby mateřské školy.
Usnesení k bodu č. 11: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní
smlouvu na nákup pozemku parč.č. 1536/1 o výměře 1841 m2 v k.ú. Vojnův
Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad
Sázavou a panem Ing. Jiřím Plíhalem, Nad Parkem 1441, 295 01 Mnichovo
Hradiště za cenu 350 Kč za 1 m2 v celkové ceně 644 350 Kč. Hlasování: pro 11,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 12. Mikroregion Žďársko - Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Pro úspěšnou registraci svazku je ještě nutné, aby ve smlouvě nebo
pokračování na str. 21
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Zpráva o průběhu
a přípravě akcí 2021 - 2022
Biocentrum Občiny
Stavební povolení na změnu projektu
zahrnující rozrovnání vytěženého pozemku na sousední pozemky nabylo
právní moci a předkládá se poskytovateli dotace. Zhotovitel na základě potvrzení z fondu zahájí práce tak, aby bylo dílo
do konce září roku 2022 dokončeno.
Zkapacitnění vodovodu
Předpokládáme zahájení soutěže dodavatele stavby s podmínkou realizace
v případě poskytnutí dotace o kterou
budeme žádat ihned po vyhlášení výzvy Ministerstva zemědělství.
Veřejné osvětlení
a datový optický kabel
V návaznosti na projetkovou přípravu
pokládky sítě nízkého napětí firmy
EG.D jsme zahájili projektovou přípravu na pokládku veřejného osvětlení
s instalací datové optické sítě v oblasti
horního konce obce od Košinovské silnice směrem na Žďár nad Sázavou. Po
dokončení projektu na konci roku

2022 budeme žádat o dotaci z Národního plánu obnovy.
Kašna na náměstí
V roce 2022 bude připraven projekt na
revitalizaci náměstí ve Vojnově Městci
- část kašna s posezením. V projektu
kašny budou řešeny chodníčky
a umístění menší kašny v místě
bývalého vodního díla na náměstí.
2 rodinné domy - lokalita zahrádky
Akce je vyprojektována a podána na
stavební odbor k povolení stavby,
v příštím roce vybereme zhotovitelskou firmu. V rozpočtu máme na realizaci alokovány finanční prostředky.
Autobusová zastávka u ZD
Z Kraje Vysočina z fondu Bezpečná
silnice 2021 jsme obdrželi příslib dotace ve výši 86 008 Kč na vybudování
horní autobusové zastávky ve směru
od Žďáru nad Sázavou. Dodavatel byl
radou vybrán a na jaře proběhne příprava terénu s dlážděním.

DPS Škrdlovice
Pro pečovatelskou službu ve Škrdlovicích, kterou provozuje Subregion Velké
Dářko d.s.o., bylo pořízeno auto pro zavedení sociální terénní služby a služby
dopravy k lékaři apod. Zájemci o služby
se mohou informovat o ceně a dostupnosti na www.dps.skrdlovice.cz nebo na
telefonním čísle 566 654 641.
Koupě automobilu a zahájení úkonů
služeb mimo budovu Domova s pečova-

telskou službou ve Škrdlovicích
vnímám jako výrazný posun k zajištění
sociálních potřeb pro starší občany
Vojnova Městce a všech obcí v rámci
Subregionu V.D.. Pevně věřím, že obliba a využívání těchto služeb stoupne.
Martin Havlíček,
zástupce Vojnova Městce
v dobrovolném svazku obcí
Subregion Velké Dářko
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Tříkrálová
sbírka
Po loňské odmlce, kdy koledníci nemohli obcházet domy a kasičky byly
umístěny na určených místech, vyšli
opět v sobotu 8.1.2022 do ulic Tři
králové. V letošním roce se Tříkrálové
sbírky, která spadá pod oblastní charitu Havlíčkův Brod, zúčastnilo 14 koledníků, kteří byli rozděleni do 5 skupinek a podařilo se jim vybrat částku
26 455,- Kč.
Všem dárcům srdečně děkujeme za
příspěvek.

Aktivity v letošním školním roce

Ze zastupitelstva městyse

pokračování ze str. 20

stanovách byli konkrétně jmenovaný předseda a místopředseda svazku, proto je
ještě potřeba schválit dodatek č. 1 ke stanovám DSO. Usnesení k bodu č. 12:
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje dodatek č.1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“, které jsou nedílnou součástí
Smlouvy o založení DSO „Mikroregion Žďársko“. Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
● 13. Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu Pověření rady městyse
zastupitelstvem ke konečným úpravám rozpočtu v závěrku roku 2021. Usnesení
k bodu č. 13: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec pověřuje radu městyse ke
konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2021. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se
0. Usnesení bylo přijato

Úřad informuje
Stanovení ceny stočného pro rok 2022

Plavecký výcvik

Firma Velké Dářko s.r.o. stanovila pro rok 2022 navýšení ceny stočného z 42
Kč/m3 na 47 Kč/m3. Navýšení ceny je způsobeno především vysokou finanční
náročností na zpracování a likvidaci odpadních vod. Cena vodného zůstává na
původních 35 Kč/m3.

Poplatek za odpady pro rok 2022

Zastupitelstvo Vojnova Městce na svém zasedání schválilo novou vyhlášku, kterou se stanovila cena za likvidaci odpadu na 700 Kč za rok. Důvodem pro navýšení poplatku je plošný nárůst cen svozové a skládkovací firmy, která reaguje
na nový zákon. Každý poplatník tedy zaplatí navíc o cca 8 Kč měsíčně. V roce
2021 bylo odpadové hospodářství dotováno z rozpočtu městysu částkou přesahující 200 tis Kč. Pro rok 2022 očekáváme i po zohlednění zvýšeného poplatku
dotování odpadů částkou minimálně 260 tis Kč.

Počet obyvatel k 31.12.2021

Haloween ve škole

První školní olympiáda

Celkový počet obyvatel 759, z toho Vojnův Městec 754, Nová Huť 5
V roce 2021 se narodilo ve Vojnově Městci celkem 13 dětí - 6 holčiček a 7 chlapečků. Zemřelo celkem 7 občanů.
Do Vojnova Městce se v roce 2021 přistěhovalo celkem 13 občanů a odstěhovalo se celkem 11 občanů.

Robotický kroužek

Stavění domečků z reálných cihliček
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