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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2022  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2022 konaného dne 22. června 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. 2/2022 a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13.4.2022 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2021 

5. Schválení účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2021 

6. Územní plán Vojnův Městec 

7. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi LDO a LDO se 

sídlem ze dne 17.5.2018  

8. Smlouva o dalším členském vkladu LDO Přibyslav 

9. Smlouva kupní na prodej pozemků parc.č. 47/20 o výměře 78 m2, 1546/12 o výměře 12 m2, 

1546/78 o výměře 99 m2, 1555/7 o výměře 20 m2 

10. Rozpočtové opatření č. 7/2022 

11. Smlouva o zřízení spořícího účtu u ČSOB 

12. Sdružení obcí Vysočiny - stanovy 

13. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

14. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2022 

15. Různé, diskuze 

16. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu MUDr. 

Bohdanu Trávníčkovou a Janu Losenickou Ondráčkovou a přednesl program jednání 

zastupitelstva. 

 

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. 
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2. Projednání zápisu č. 2/2022 a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného 

dne 13.4.2022 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 2/2022, 

které se konalo 13.dubna 2022. 

K zápisu byl dotaz na cenu prodávaných pozemků z majetku městyse. 

Dále nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 

 

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

13.4.2022, 4.5.2022, 1.6.2022 a 17.6.2022. 

Byl vznesen dotaz na kamerové zkoušky kanalizace a na četnost vývozu plastů a bioodpadu. 

Zápisy z rad byly uzavřeny. 

 

4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2021 

 

Zastupitelstvo projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2021. 

 

Usnesení k bodu č. 4: 

 

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2021 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez výhrad. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Schválení účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2021 

Zastupitelstvo projednalo Účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2021. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

 

Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2021. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

6. Územní plán Vojnův Městec 

Starosta informoval zastupitele o rozšíření zastavitelnosti ploch pro výstavbu a sdělil, že nové 

pořízení územního plánu bude kvůli zdržení se stanovisky dotčených orgánů schvalováno na 

příštím jednání zastupitelstva. 

 

 

7. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi 

LDO a LDO se sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5.2018  

 

Dodatek č.5 se týká aktualizace seznamu propachtovaných nemovitostí, který je dotčen 

změnami zápisu v katastru nemovitostí z důvodu realizovaných pozemkových úprav, 

uzavřených kupních a jiných smluv a změnou kultury pozemku. 
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Usnesení k bodu č. 7: 

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu 

mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 

Přibyslav. 

                                 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Smlouva o dalším členském vkladu LDO Přibyslav  

 

Jedná se o poskytnutí členského vkladu LDO, kde jsme podílníkem. Tento postup byl navrhnut 

členskou schůzí, částka je vypočtena na základě podílu našeho městysu.  

 

Usnesení k bodu č. 8: 

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje provedení dalšího členského vkladu peněžitého v 

Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773, ve výši 56 tis. Kč, na 

každý jeden tisíc Kč, za součet základního a dalšího členského vkladu. Při konkrétní hodnotě 

zmíněného součtu 30 tis. Kč je to celkem 1.680 tis. Kč. 

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje pro realizaci výše uvedeného závazku uzavření 

smlouvy mezi městysem Vojnův Městec a Lesním družstvem obcí, o dalším členském vkladu a 

zmocňuje starostu městyse k jejímu podpisu. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

9. Smlouva kupní na prodej pozemků parc.č. 47/20 o výměře 78 m2, 1546/12 o 

výměře 12 m2, 1546/78 o výměře 99 m2, 1555/7 o výměře 20 m2 

 

Kupní smlouva se týká pozemků dle vypracovaného geometrického plánu. V důsledku zaměření 

došlo k narovnání hranic pozemků dle skutečného stavu. 

 

Proběhla diskuze o vývoji ceny za prodej obecních pozemků v intravilánu obce. 

 

Usnesení k bodu č. 9: 

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Smlouvu kupní na pozemky parc.č. 47/20 o 

výměře 78 m2, 1546/12 o výměře 12 m2, 1546/78 o výměře 99 m2, 1555/7 o výměře 20 m2 

 k.ú. Vojnův Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 

a xxx a xxx za celkovou cenu 68 931 Kč. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

  Usnesení bylo přijato. 

10. Rozpočtové opatření č. 7/2022 

Místostarosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření a informoval o jeho položkách a 

záměru splatit zbývající 2 úvěry vzhledem k nárůstu úroků z úvěru. 

 

Usnesení k bodu č. 10: 

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 dle návrhu. 
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Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

11. Smlouva o zřízení spořícího účtu u ČSOB 

Starosta informoval o možnosti založení spořícího účtu, na který by se převáděly volné finanční 

prostředky z bankovních účtů městyse. Nejjistější variantou se nabízí stávající banka městyse 

ČSOB, kam by se volné finanční prostředky ukládaly a bez omezení by se v případě potřeby 

mohly převádět zpět na běžný účet městyse. 

 

Proběhla diskuze zabývající se možností investovat na úkor spoření se závěrem, že velké akce 

jako je např. zkapacitnění vodovodu se bez vlastních naspořených prostředků neobejdou. 

 

Usnesení k bodu č. 11: 

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje založení spořícího účtu u ČSOB pro převedení 

volných finančních prostředků z bankovních účtů. 

 

Hlasování: pro 10, proti 2, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

12. Sdružení obcí Vysočiny – stanovy 

Starosta informoval o návrhu Stanov Sdružení obcí Vysočiny, které jsou vypracovány dle platné 

legislativy a je třeba je aktualizovat. 

 

V 18:15 opustila jednací místnost zastupitelka Petra Jarošová, dále bylo přítomno 11 

zastupitelů. 

 

V 18:16 opustil jednací místnost zastupitel Jan Štůla, zpět do jednací místnosti se vrátil v 18:18. 

 

Usnesení k bodu č. 12: 

 

Zastupitelstvo schvaluje nové znění Stanov Sdružení obcí Vysočiny, revidovaných v souvislosti 

s platnou legislativou a pověřuje svého zástupce ve valném shromáždění Sdružení obcí Vysočiny, 

aby schválil tyto Stanovy na valném shromáždění Sdružení obcí Vysočiny. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

13. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

Finanční výbor - předseda finančního výboru MUDr. Petr Machala přednesl zprávu o provedené 

kontrole 1. čtvrtletí 2022 Úřadu městyse Vojnův Městec ze dne 16.6.2022. 

 

Kontrolní výbor – členka kontrolního výboru Jana Losenická Ondráčková přednesla zápis ze 

zasedání kontrolního výboru ze dne 16.6.2022. 

14. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2022 

Biocentrum Občiny 

Probíhají závěrečné práce, skládka sedimentu je rozrovnána dle požadavku CHKO a dle 

schválené projektové dokumentace. Během prázdnin zhotovitel dokončí opevnění hrází obou 
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rybníků a utěsnění bezpečnostního přelivu na rybníku V Občinách. Městys objednal firmu na 

opravu rozdělovacích objektů, aby mohl být schválen Manipulační a provozní řád, který je 

podmínkou kolaudace.  

 

Oprava kabin na hřišti a osázení svahu 

Osázení svahu je již dokončeno. Byly vyměněny okna a dveře a pokračují práce na opravě 

vnějšího pláště a nátěru střechy. Budeme pokračovat na plánech na opravu vnitřních prostor, kde 

by měla vzniknout kuchyňka, toalety, sprchy, šatny a technické zázemí pro konání kulturních a 

sportovních akcí. 

 

Autobusová zastávka 

Horní autobusová zastávka ve směru od Žďáru nad Sázavou je již dokončena, byla vyhotovena 

závěrčená zpráva pro vypořádání dotace z Kraje Vysočina z titulu Bezpečná silnice 2021. 

 

Zkapacitnění vodovodu 

Byly schváleny dokumenty pro soutěž na zhotovitele stavby a proběhla příprava pro podání 

žádosti o dotaci, na jejíž vypsání čekáme. Smlouva o dílo bude platná v případě získání dotace.  

 

2RD zahrádky 

Po dlouhém vyřizování ze strany projektana o souhlasy dotčených orgánů, čekáme na zahájení 

řízení pro povolení stavby, po kterém bychom připravili soutěž na zhotovitele stavby. Podali 

jsme žádost o dotaci na zasíťování.  

Po přípravě parcel pro stavbu rodinných domů bychom řešili v zastupitelstvu pravidla pro výběr 

zájemců. 

 

Výsadba stromů 

 

Ve spolupráci s firmou Natura Verde bylo požádáno o dotaci na výsadbu stromů z Ministerstva 

životního prostředí. Stromy by měly být vysázeny v okolí rybníku Šišmák, dale směrem k 

čistírně odpadních vod, bude provedena náhradní výsadba na náměstí za pokácené lípy a pod 

zemědělským družstvem. 

 

Diskutovalo se znečištění kořenové čističky pod bývalou skládkou a uložené zeminy po výstavbě 

elektrického vedení směrem na Radostín. 

 

15. Různé, diskuze 

Starosta informoval zastupitele o počtu volených členů zastupitelstva v komunálních volbách pro 

období 2022 – 2026 na 15 členů. 

 

Pozvánky: 

Vojnoměstecká pouť, která se bude konat 15.-17.7.2022. 

Posezení v knihovně pro registrované čtenáře, ve čtvrtek 14.7.2022 od 18.hod. 

Diskuze: 

Byl vznesen dotaz na vystěhování nájemníka ze sokolovny a ukrajinské maminky z hasičárny. 

Proběhla diskuze o stavu potoka a jeho údržbě a o zamezení odtoku z okapového svodu na cestu. 

 

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

popřál všem příjemné prožití letních dovolených a zasedání zastupitelstva v 18:56 hod. ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 23.6.2022 

 

 

 

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

 

     

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

     

 

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

 

 


