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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2021  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2021 konaného dne 27. července 2021 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 11zastupitelů, omluveni 3 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. 

 

Navržený program: 

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

2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17.6.2021 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Mikroregion Žďársko 

5. Žádost o dotaci na víceúčelové sportovní hřiště – NSA program č.162 51 ROZVOJ 

MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ – Kabina 2021 – 2025 – výzva č.8/2021 

6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 11.12.2018 na akci Biocentrum Občiny 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  ze dne 26.8.2020 na akci Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově 

Městci 

8. Různé, diskuze 

9. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu Janu 

Losenickou Ondráčkovou a MUDr. Petra Machalu. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

 

Zastupitel Karel Malivánek vznesl námitku proti určeným ověřovatelům zápisu, sdělil, že dle 

usnesení by měli být ověřovatelé členové kontrolního výboru. Starosta odpověděl, že takovéto 

usnesení nebylo nikdy přijato, a je třeba reagovat na aktuální absenci a doplnit druhého 

ověřovatele zápisu. 

 

Zastupitel Karel Malivánek požadoval zapsat do zápisu: 

,,Určení ověřovatelů je v rozporu s usnesením Zastupitelstva městyse Vojnův Městec.‘‘ 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec dle 

návrhu. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 
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2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 

června 2021 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis ze zasedání zastupitelstva č.3/2021 a usnesení ze 

dne 17. června 2021 

K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 

 

Místostarosta Martin Havlíček přednesl zápis ze zasedání rady městyse, která se konala dne 

30.června 2021. Zápis z rady byl uzavřen. 

 

Bylo diskutováno o uchazečích do výběrového řízení na obsazení bytu č.4 v budově mateřské 

školy. 

 

4. Mikroregion Žďársko 

Místostarosta informoval zastupitele o účasti na zakladatelské schůzi. Dalším krokem je 

schválení smlouvy a stanov svazku. Městys Vojnův Městec bude mít svého zástupce v radě 

svazku.  

 

Usnesení k bodu č. 4: 

Městys Vojnův Městec schvaluje Smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí ,,Mikroregion 

Žďársko‘‘ a Stanovy dobrovolného svazku obcí ,,Mikroregion Žďársko‘‘, jenž jsou nedílnou 

součástí smlouvy o založení DSO ,,Mikroregion Žďársko‘‘. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Žádost o dotaci na víceúčelové sportovní hřiště – NSA program č.162 51 

ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ – Kabina 2021 – 2025 – 

výzva č.8/2021 

 

Nabízí se možnost na spolufinancování akce stavby Víceúčelového sportovního hřiště ve výši 

800 tis. Kč. Dotaci je možno čerpat na již započatý projekt. V případě nepřiznání dotace bude 

hřiště financováno z vlastních zdrojů, jak již bylo schváleno na předchozím zastupitelstvu. 

 

Bylo diskutováno o nákladech na výběrová řízení. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu v rámci programu 

Národní sportovní agentury – PROGRAM č. 162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A 

ZÁZEMÍ – Kabina 2021 – 2025 – výzva č. 8/2021. 

Hlasování: pro 9, proti 2, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 11.12.2018 na akci Biocentrum Občiny 

Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu končící platnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 

HYDRO&KOV a řešení nutných změn projektu je zapotřebí uzavřít dodatek ke smlouvě. Ke 

stávající smlouvě se nově prodlužuje doba realizace díla. 
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Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem 

Biocentrum Občiny uzavřený mezi objednatelem Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 

591 01 Žďár nad Sázavou a zhotovitelem HYDRO&KOV s.r.o., Pražská 1333, 379 01 Třeboň. 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2020 na akci Stavební úpravy ZŠ 

ve Vojnově Městci 

 

Dodatek č.1 ke smlouvě se uzavírá z důvodu změny položek v rozpočtu a dále se dodatkem mění 

doba realizace stavby, která by měla být prodloužna nejpozději do 380 dní od zahájení díla. 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2020 na akci Stavební 

úpravy ZŠ ve Vojnově Městci uzavřený mezi objednatelem Městysem Vojnův Městec, Vojnův 

Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou a zhotovitelem díla Stylstav s.r.o., Křižanov 256, 594 51 

Křižanov.  

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Různé, diskuze 

Bylo disutováno o tématech: příprava projektu na výstavbu 2 rodinných domů v lokalitě 

zahrádky, a řešení výběrového řízení na stavebníky a majitele, zástup za zaměstnance Pošty 

Partner, úklid a údržba zeleně v obci, řešení černé skládky, a dále bylo upozorněno na 

nevyhovující technický stav sloupu veřejného osvětlení. 

 

Starosta poděkoval místním spolkům, zaměstnancům Úřadu městysu a všem co se podíleli na 

přípravách Vojnoměstecké pouti a dále pozval zastupitele na konferenci s tématem Řešení 

kolapsu zdravotnictví na Vysočině, která se uskuteční 6. září ve Žďáře nad Sázavou s Ing. 

Josefem Klementem. Účast je třeba předem potvrdit. 

 

9. Závěr 

 

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

prožití letních dovolených a zasedání zastupitelstva ukončil v 18:37 hod. 
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Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 28.7.2021 

 

 

 

 

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

 

     

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

 

 

MUDr. Petr Machala ...............................................             dne: ............................. 

     


