
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2023 

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2023 konaného dne 10. ledna 2023 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin. 

Přítomno 13 zastupitelů, zastupitel Radek Koten přítomen distančně, omluveni 2 zastupitelé, 

dle prezenční listiny. 

Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné. 

Zasedání zastupitelstva řídil starosta Martin Havlíček. 

Ze zasedání byl pořizován zvukový záznam za účelem pořízení zápisu. 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

 

Navržený program: 

 

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

2. Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva  

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Smlouva o dílo ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec"  

5. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. - Pošta Partner 

6. Zpráva o uplatňování územního plánu Vojnův Městec 

7. Různé, diskuze 

    a) Podmínky pro žadatele 2 RD - lokalita zahrádky 

8. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu MUDr. 

Bohdanu Trávníčkovou a MUDr. Martinu Machalovou a přednesl program jednání 

zastupitelstva. 

 

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. Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva  

 

Místostarosta MUDr. Petr Machala projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 

7/2022 ze dne 12. prosince 2022. 

 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl uzavřen. 

 

 



3. Zpráva o činnosti rady 

 

Místostarosta MUDr. Petr Machala přednesl zápisy ze zasedání rad městyse, které se konaly 

dne 12.12. a 31.12.2022 a 5.1.2023. 

 

K zápisům z rad nebyly vzneseny připomínky a byly uzavřeny. 

 

4.  Smlouva o dílo ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec"  

 

Ve výběrovém řízení byla jako druhá vybrána Společnost Vojnův Městec – VHS Bohemia a 

1. Žďárská plynařská a vodařská, která nahrazuje vyloučenou firmu z výběrového řízení, která 

byla původně vybrána pro stavbu vodovodu. 

 

Bylo diskutováno o předložené smlouvě o dílo se zhotoviteli díla Společností Vojnův Městec 

– VHS Bohemia, a.s., a 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s.  

Po dohodě starosta navrhl pracovní přestávku. 

 

Usnesení k bodu č. 4a): 

Zastupitelstvo schvaluje přestávku 10 minut pro nezbytné projednání bodu č. 4 s externím 

dodavatelem služby. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Po pracovní přestávce dále pokračovala diskuze o náležitostech ve smlouvě. 

 

Usnesení k bodu č. 4b): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o dílo mezi Městysem Vojnův 

Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou a Společností Vojnův Městec -VHS 

Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná a 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., 

Beranových 698, 199 Praha 9 - Letňany za celkovou cenu 69 789 998,46 Kč bez DPH na 

zhotovení stavebního díla ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec''. 

 

Hlasování: pro 2, proti 6, zdržel se 5  

Usnesení nebylo přijato. 

 

5.  Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. - Pošta Partner 

 

Jak bylo avizováno na minulém jednání zastupitelstva, smlouva se týká nových odměn za 

poskytování služeb pro Českou poštu s.p. a zároveň zjednudušení formy smluvní 

dokumentace.  

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu 

s.p. číslo 2022/08809 mezi městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Českou poštou s.p., 

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 



6.  Zpráva o uplatňování územního plánu Vojnův Městec 

 

Z důvodu vyvolání nového územního plánu zastupitelstvem je třeba projednat Zprávu č. 2 o 

uplatňování Územního plánu Vojnův Městec. V dokumentu jsou vypsány veškeré změny 

ploch a jiných náležitostí týkajících se změn územního plánu za minulé období. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Zprávu č.2 o uplatňování územního plánu 

Vojnův Městec v uplynulém období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

  

7. Různé, diskuze 

a) Podmínky pro žadatele 2 RD - lokalita zahrádky 

 

Starosta předložil zastupitelům podmínky pro žadatele o pozemky na stavbu 2RD v lokalitě 

zahrádky. 

 

Usnesení k bodu č. 7a): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje podmínky pro zveřejnění záměru na prodej 

pozemků z majetku městyse pro akci ,,2 RD Vojnův Městec" 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Starosta sdělil zastupitelům, že v letošním roce oslaví městys 730 let od svého založení, 

oslavy by proběhly v říjnu o posvícení. 

 

Dále byla dotazována cena za vodné a stočné pro rok 2023. 

 

8. Závěr 

Starosta poděkoval všem zastupitelům a zastupitelkám za aktivní přístup při jednání 

zastupitelstva a jednání zastupitelstva ukončil v čase 19:22 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 11. ledna 2023 

 

 

 

 

 

Martin Havlíček, starosta .................................................   dne: ............................. 

 

     

MUDr. Petr Machala, místostarosta..................................  dne: ............................. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

MUDr. Bohdana Trávníčková  ............................................           dne: ............................. 

     

 

MUDr. Martina Machalová ................................................  dne: ............................. 

 

 

 


