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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2022  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2022 konaného dne 14. září 2022 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 12 zastupitelů, omluveny 2 zastupitelky, 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. 3/2022 a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22.6.2022 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Územní plán Vojnův Městec 

5. Smlouva kupní na prodej pozemku parc.č. 664/26 o výměře 210 m2 

6. Smlouva kupní na prodej části pozemku parc.č. 1548/16 o výměře 49 m2 a nákup pozemku 

parc.č. st. 46 o výměře 76 m2 

7. Stanovy DSO Subregion Velké Dářko 

8. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

9. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2022 

10. Různé, diskuze 

11. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu Janu 

Losenickou Ondráčkovou a Jana Štůlu 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. 

 

2. Projednání zápisu č. 3/2022 a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného 

dne 22.6.2022 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 3/2022, 

které se konalo 22. června 2022. 

Nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen. 
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3. Zpráva o činnosti rady 

 

Místostarosta Martin Havlíček přednesl zápisy ze zasedání rad městyse, které se konaly dne 1.7., 

11.8. a 30.8.2022.Zápisy z rad byly uzavřeny. 

 

4. Územní plán Vojnův Městec 

V zájmu rozšíření zastavitelnosti ploch obce byly v součinnosti s Odborem územního plánování 

ve Žďáru nad Sázavou připraveny vhodné lokality a byla podána žádost o vydání stanoviska 

Správy CHKO Žďárské vrchy a Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

 

Usnesení k bodu č. 4a): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec 

I. schvaluje 

     a) pořízení změny č. 2 Územního plánu Vojnův Městec, 

b) obsah změny č.2 územního plánu Vojnův Městec, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;                       

                  

II. stanoví, že změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního 

zákona. 

 

III. podmiňuje pořízení změny č.2 částečnou úhradou nákladů uvedených v §55a odst. 2 písm. f 

stavebního zákona ve výši odpovídající poměru výměry zařazených pozemků majitele pana 

Davida Blažka, na jehož návrh je změna č. 2 územního plánu Vojnův Městec pořizována. 

 

IV. schvaluje žádost obce dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č.2 územního 

plánu Vojnův Městec. 

 

Přílohy: 

obsah změny č. 2 ÚP Vojnův Městec 

stanovisko Natura k obsahu změny č. 2 ÚP Vojnův Městec 

stanovisko SEA k obsahu změny č. 2 ÚP Vojnův Městec 

 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení k bodu č. 4b): 

Zastupitelstvo městyse po projednání: 

podmiňuje investory realizující záměr výstavby rodinných a/nebo bytových domů v území Z1 k 

uzavření plánovací smlouvy, případně smlouvy o spolupráci s Městysem Vojnův Městec. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení k bodu č. 4c): 

Zastupitelstvo městyse po projednání: 

schvaluje Smlouvu o spolupráci řešící záměr výstavby rodinných a/nebo bytových domů na 

pozemku parc.č. 285/4 a 290/1 v k.ú. Vojnův Městec mezi investorem xxx a Městysem Vojnův 

Městec, Vojnův Městec 27. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 
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5. Smlouva kupní na prodej pozemku parc.č. 664/26 o výměře 210 m2 

Smlouva kupní je mezi městysem a majitelem domu č.p. 204 panem xxx, zahrada o jejíž odkup 

žádá je v majetku městyse.  

 

V 17:37 se dostavila do jednací místnosti zastupitelka MUDr. Bohdana Trávníčková, dále bylo 

přítomno 13 zastupitelů. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu kupní na prodej pozemku par. č.664/26 v k.ú. Vojnův 

Městec o celkové výměře 210 m2 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a xxx za 

celkovou cenu 69 930 Kč. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Smlouva kupní na prodej části pozemku parc.č. 1548/16 o výměře 49 m2 a 

nákup pozemku parc.č. st. 46 o výměře 76 m2  

Smlouva je připravena jako směnná a je mezi Městysem a sourozenci xxx. Tato smlouva 

obsahuje prodej části pozemku, parc. č.1548/16 o výměře 49 m2, je to pozemek, který je před 

vjezdem do jejich garáže, a zároveň nákup pozemku parc.č. stavební 46 o výměře 76 m2 . 

 

Usnesení k bodu č.6 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Směnnou smlouvu mezi Městysem Vojnův 

Městec, Vojnův Městec 27 a xxx získávají pozemek parc.č. 1548/16 v k.ú. Vojnův Městec o 

výměře 49 m2 za cenu 16 317 Kč a Městys Vojnův Městec získává pozemkek parc.č.st. 46 v k.ú. 

Vojnův Městec o výměře 76 m2 za cenu 25 308 Kč. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Stanovy DSO Subregion Velké Dářko 

Ve stanovách DSO Subregionu Velké Dářko došlo např. ke změně sídla DSO, v možnosti 

hlasování per rollam a dále v hlasování jednotlivých obcí.  

 

V 17:47 opustila jednací místnost zastupitelka Petra Jarošová, dále bylo přítomno 12 

zastupitelů. 

 

Usnesení k bodu č. 7 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí Subregionu 

Velké Dářko. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 
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8. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 

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

kontrole 2. čtvrtletí 2022 Úřadu městyse Vojnův Městec ze dne 8.9.2022. 

 

Kontrolní výbor – členka kontrolního výboru MUDr. Bohdana Trávníčková přednesla zápis ze 

zasedání kontrolního výboru ze dne 7.9.2022. 

 

9. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2022 

Biocentrum Občiny 

Závěrečné práce na obou rybnících jsou dokončeny, 5.9.2022 byla hotová stavba předána zpět 

obci a zároveň byla podána žádost o kolaudaci. V původním projektu nebylo rozpočtováno 

opevnění hrází a utěsnění bezpečnostního přelivu na rybníku V Občinách, propojení tůní a 

finální úpravy terénu, které musely být řešeny formou dodatků. Projekt také neřešil havarijní stav 

3 betonových rozdělovacích objektů, bez jejichž opravy bychom nemohli přijmout Manipulační 

a provozní řád, který je podmínkou kolaudace.   

 

Zkapacitnění vodovodu 

Na projektu zkapacitnění vodovodu proběhlo soutěžení dodavatele, kteří se mohli přihlásit a 

probíhá přípravná fáze zasmluvněnou firmou pro rozpočtování. Možné zahájení stavby bude 

záviset na vypsání a následném přiznání dotačního titulu. 

 

NSA - Kabina 2021 

Po dvou letech vyhodnotila NSA naši žádost o dotaci v rámci program Rozvoj místních 

sportovišť a zázemí - Kabina 2021, naše žádost byla schválena k financování, za splnění 

doložení nezbytných dokladů pro vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Nyní očekáváme vyjádření. Výše dotace je 800 000 Kč. 

 

Traktor 

Podali jsme žádost o dotaci na traktor v rámci program Investiční úvěry Lesnictví č.j. PGRLF 

(Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond).  

Čekáme na vyhodnocení žádosti, zahájíme soutěž dodavatele a následně bude vše předáno k 

projednání v zastupitelstvu. 

 

2RD v lokalitě zahrádky 

Na projektu 2 rodinných domů na zahrádkách je připravena dokumentace pro výběr zhotovitele 

stavby sítí a komunikace. Po vysoutěžení bude jasné na kolik vyjdou celkové náklady a budeme 

moci v zastupitelstvu rozhodnout o smlouvě o dílo a o podmínkách soutěže pro zájemce dvou 

nových parcel. Předpokládáme, že stavba sítí by se mohla zahájit na jaře příštího roku. 

 

Zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích 

 

Dle schváleného pasportu proběhla instalace dopravních značek a značení úsekových 

komunikací v obci. Na každém vjezdu na místní komunikaci je vjezd do zóny, kde je omezená 

rychlost na 30 km v hodině a daná přednost z prava.  
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Kabiny na hřišti 

 

Venkovní prostory kabin mají nový plášť - fasáda, střecha, okna, dveře, podbití přístřešku. Bude 

následovat oprava vnitřních prostor - nové sociální zařízení, kuchyňka pro pořádání venkovních 

akcí, šatna. Spolupracujeme s projektantem na vývoji konceptu celého prostoru okolí hřiště. V 

plánu jsou workoutové a posilovací prvky, pinpongový stůl, parkovací stání a výsadba zeleně. 

 

Výsadba zeleně 

Prostřednictvím společnosti Natura Verde jsme podali žádost o dotaci na Státním fondu 

životního prostředí na výsadbu dřevin se 100% dotační spoluúčastí ve 3 lokalitách. Lokalita 1 je 

okolí rybníku Šišmák, lokalita 2 je náměstí, kde budou nahrazeny pokácené lípy a lokalita 3 je 

svah pod zemědělským areálem. 

 

10. Různé, diskuze 

Pozvánka na volby 2022 do zastupitelstva městyse Vojnův Městec, které se uskuteční ve dnech 

23.a 24.9.2022. 

 

Vojnoměstecké posvícení 2022 - starosta pozval na již 3. ročník Vojnoměsteckého posvícení, s 

bohatým víkendovým programem, v pátek zavítá do Vojnova Městce herečka a spisovatelka 

Ivanka Devátá. 

 

Kniha Čarovné Žďárské vrchy 

Starosta informoval o fotografické knize Žďárských vrchů, na které máme titulní stranu, a je k 

zakoupení na Poště Partner. 

 

Pozvánka do kostele sv. Ondřeje 

Zastupitel Karel Malivánek pozval přítomné na besedu a mši s kardinálem Dominikem Dukou, 

která se uskuteční 25.9. v kostele sv. Ondřeje od 15:00. 

 

Na základě dotazů občanů proběhlo vysvětlení k podanému trestnímu oznámení na neznámého 

pachatele ve věci zpronevěry poplatků za komunální odpad.  

 

 

11. Závěr 

Starosta poděkoval všem zastupitelům, zastupitelkám za aktivní a konstruktivní přístup při 

jednáních během uplynulého 4letého volebního období. Popřál Vojnovu Městci aby po 

nadcházejících volbách měl tým lidí, kteří budou ochotně a obětavě pracovat pro dobrou věc. 

Poděkoval take všem občanům za aktivní účast a jednání zastupitelstva ukončil v čase 18:49. 
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Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 15.9.2022 

 

 

 

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

 

     

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

     

 

Jan Štůla   ................................................ dne: ............................. 

 

 


