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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2022  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2022 konaného dne 13.dubna 2022 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 2 zastupitelé, neomluven 1 zastupitel, dle prezenční listiny. 

Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné. 

Zasedání zastupitelstva řídí starosta Mgr. Karel Rykr. 

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 č. 1/2022 a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 9.3.2022 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci LDO Přibyslav 

5. Smlouva kupní na prodej pozemku p.č.1655 a část pozemku p.č.1546/38 z majetku městyse 

6. Darovací smlouva - kabiny na hřišti 

7. Různé, diskuze 

8. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu Petru Jarošovou 

a Janu Losenickou Ondráčkovou. 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje program jednání dle návrhu. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 

března 2022 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2022 a usnesení ze 

dne 9.března 2022. 

K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 

 

Místostarosta Martin Havlíček přednesl zápisy ze zasedání rad městyse, které se konaly dne 

17.3.2022 a 28.3.2022. 

Zápisy z rad byly uzavřeny. 
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4. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci LDO Přibyslav 

 

Podílnické obce LDO Přibyslav směňují svůj pozemek s pozemky soukromého vlastníka. Směna 

proběhne za stejnou dohodnutou kupní cenu. 

 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví na 

prodej nemovitosti parc.č. 21/9 o výměře 1465 m2 (ostatní plocha)  a  parc.č. 412/26 o výměře 105 

m2 (lesní pozemek) v k.ú. Staré Ransko ve vlastnictví podílnických obcí LDO Přibyslav za 16 330 

Kč a na prodej pozemků parc.č. 819/4 o výměře 7 m2 (lesní pozemek), parc.č. 819/5 o výměře 362 

m2 (lesní pozemek), parc.č. 830 o výměře 1369 m2 (trvalý travní porost), parc.č. 841/28 o výměře 

2147 m2 (trvalý travní porost) a parc.č. 938/24 o výměře 493 m2 (vodní plocha) v k.ú. Ždírec nad 

Doubravou ve vlastnictví pana xxx. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Smlouva kupní na prodej pozemku p.č.1655 a část pozemku p.č.1546/38 

z majetku městyse 

 

Jedná se o prodej pozemku p.č. 1655 zahrada o celkové výměře 144 m2 a část pozemku p.č. 

1546/38 ostatní plocha o výměře 57 m2 dle geometrického plánu. Žádost o odkup těchto 

pozemků podali manželé xxx, kteří tyto pozemky užívají a na pozemek 1655 měli dosud platnou 

nájemní smlouvu, která již byla ukončena. Cena za 1 m2 činí dle posudku 333 Kč.  

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Smlouvu kupní na pozemek parc.č. 1655 o 

celkové výměře 201 m2 v k.ú. Vojnův Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 

591 01 Žďár nad Sázavou a xxx za celkovou částku 66 933 Kč. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Darovací smlouva - kabiny na hřišti 

 

Pozemek parc.č. 450 je v majetku městyse, kabiny které na tomto pozemku stojí jsou v majetku 

TJ Jiskra. Na základě schválení darovací smlouvy budou kabiny do majetku městyse převedeny. 

Městys má zájem o jejich opravu a proto budeme následně žádat Kraj Vysočina o dotaci Obnova 

venkova Vysočiny 2022. V letošním roce dojde k opravě vnějšího pláště, nátěru střechy a 

výměny oken a dveří. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Smlouvu darovací mezi Městysem Vojnův 

Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou a TJ Jiskra Vojnův Městec, spolek, Vojnův 

Městec 247, 591 01 Žďár nad Sázavou, předmětem daru je stavba na pozemku parc č. 450. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

 Usnesení bylo přijato. 

 

7. Různé, diskuze 
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Starosta informoval o výsledku provedené kontroly hospodaření uskutečněné krajským úřadem 

dne 11.4.2022, při které nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

V 17:26 opustila jednací místnost MUDr. Bohdana Trávníčková, dale přítomno 11 zastupitelů. 

 

Starosta informoval zastupitele o konání tradiční úklidové akce Čistá Vysočina 2022, která se 

bude konat v pátek 22.4.2022 a pozval všechny na slavnostní otevření víceúčelového 

sportovního hřiště, které se spolu s pálením čarodějnic bude konat 30.4.2022. 

 

V 17:30 opustila jednací místnost Miroslava Zvolánková, dale přítomno 10 zastupitelů. 

 

8. Závěr 

 

Starosta poděkoval všem zastupitelům i občanům za aktivní účast při jednání zastupitelstva, 

popřál všem příjemné prožití velikonočních svátků a zasedání zastupitelstva v 17:32 hod. 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 14.4.2022 

 

 

 

 

Mgr. Karel Rykr, starosta .................................................   dne: ............................. 

 

     

Martin Havlíček, místostarosta..........................................  dne: ............................. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Petra Jarošová                         .............................................             dne: ............................. 

     

 

Jana Losenická Ondráčková  ................................................ dne: ............................. 

 

 


