
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2023 

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2023 konaného dne 19. ledna 2023 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin. 

Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 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. Subregion Velké Dářko d.s.o. majetkové záležitosti DPS Škrdlovice 

6. Různé, diskuze 

    a) Dotace z MO na zabezpečení péče o válečné hroby 

7. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu MUDr. 

Bohdanu Trávníčkovou a Petra Kohouta a přednesl program jednání zastupitelstva. 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání Zastupitelstva městyse Vojnův Městec dle návrhu. 

 

Hlasování: pro 12, 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. 

1/2023 ze dne 10. ledna 2023. 

K zápisu ze zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 

 

Místostarosta MUDr. Petr Machala přednesl zápis ze zasedání rady městyse, která se konala 

dne 10.ledna 2023. 

K zápisu z rady nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

 



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

 

Z důvodu nepřijetí usnesení na minulém zasedání byl tento bod zařazen i tentokrát.  

Ve výběrovém řízení byla jako druhá vybrána Společnost Vojnův Městec – VHS Bohemia, 1. 

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

byla původně vybrána pro stavbu vodovodu. 

 

Usnesení k bodu č. 4: 

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

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

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5.  Subregion Velké Dářko d.s.o. majetkové záležitosti DPS Škrdlovice 

 

Smlouva se týká převodu budovy a pozemků DPS Škrdlovice na všechny podílnické obce 

Subregionu Velké Dářko d.s.o. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Škrdlovice a 

městysem Vojnův Městec a obcemi Cikháj, Karlov, Radostín, Světnov, Polnička za účasti 

Subregionu Velké Dářko – dobrovolného svazku obcí. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Různé, diskuze 

a) Dotace z MO na zabezpečení péče o válečné hroby  

 

Na opravu nevyhovujícího stavu pietních míst a válečných hrobů je možné čerpat dotaci z 

Ministerstva obrany. Realizace akce by následně probíhala v roce 2024.  

 

Usnesení k bodu č. 6a): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje spolufinancování a investiční záměry akce a 

podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby z programu Ministerstva obrany 

č. 107290 – Zachování a obnova historických hodnot. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Závěr 

Starosta poděkoval všem zastupitelům a zastupitelkám za aktivní přístup při jednání 

zastupitelstva a jednání zastupitelstva ukončil v čase 18:36 hod. 

 



Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 20. ledna 2023 

 

 

 

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

 

     

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

     

 

Petr Kohout   ................................................  dne: ............................. 

 

 

 


