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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 5/2021  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 5/2021 konaného dne 19. října 2021 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 10 zastupitelů, omluveni 4 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 27.července 2021 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Žádost o odprodej pozemku parc.č.51 a 1546/21 

5. Zpráva z kontrolního a finančního výboru 

6. Zpráva o průběhu a přípravě akcí 

7. Různé, diskuze 

8. 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. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 

července 2021 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis ze zasedání zastupitelstva č.4/2021 a usnesení ze 

dne 27. července 2021 

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 27. 

července, 1. září a 29. září 2021. Zápisy z rad byly uzavřen. 
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4. Žádost o odprodej pozemku parc.č.51 a 1546/21 

Starosta informoval zastupitele o podaných žádostech na odkup pozemků parc.č. 51 a 1546/21. 

Rada městyse po projednání nesouhlasila se zveřejněním záměru na prodej těchto pozemků z 

důvodu nevhodnosti ke stavebnímu využití a vázanosti pozemku na aktuální nájemní smlouvu. 

 

Bylo diskutováno o celkové výměře pozemků a o minimálním rozměru stavebního pozemku.  

 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje žádost a zveřejnění záměru na prodej částí 

pozemků parc.č. 51 a par.č.1546/21. 

Hlasování: pro 0, proti 10, zdržel se 0  

Usnesení nebylo přijato. 

 

5. Zpráva z kontrolního a finančního výboru 

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

kontrole 2. čtvrtletí 2021. 

 

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

zasedání kontrolního výboru ze dne 12.10.2021. 

 

6. Zpráva o průběhu a přípravě akcí 

 

Stavební úpravy základní školy 

Zhotovitel firma Stylstav Křižanov dokončil práce dle smlouvy o dílo a dodatku v celkové výši 

13 178 tis. Kč, z toho dotace IROP 11 242 tis. Kč, což je 84%. Střecha ZŠ je nahrazena novou 

konstrukcí a krytinou a ve vzniklé půdní vestavbě se nachází 2 nadstandartně vybavené učebny, 

prostorný kabinet, ředitelna, technická místnost a toalety. Bezbariérovost je zajistěna výtahem, 

ke kterému je přizpůsoben nový vchod ze dvora školy. Kolem školy bylo zhotoveno oplocení a 

chodník k zadnímu vchodu. Nyní následuje závěrečná formální administrace pro dotační řízení.  

 

Stavba víceúčelového sportovního hřiště 

Práce na stavbě vrcholí v souladu s projektem. Na konci měsíce října budeme přebírat hotovou 

stavbu. Ještě zbývá pokládka dlaždic STILMAT, instalace sítí a terénní úpravy okolí. Na jaře 

2022 plánujeme slavnostní otevření veřejnosti. Celková cena díla dle smlouvy činí 3 998 tis. Kč 

a je hrazena z rozpočtu městysu, schválený úvěr nebude za tímto účelem otevřen.  
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Cyklostezka 

Zhotovitel firma Strabag a. s. dokončila práce na opravě povrchu cyklostezky vedoucí do 

Krucemburku v průběhu měsíce září. Na obou stranách byl umístěn zásuvný sloupek proti 

vjezdu motorových vozidel. V rámci této akce proběhlo take odstranění nánosů na krajnicích a 

aplikace spojovacího živičného postřiku. V režii obcí bylo také nutné provést prořízku větví 

zasahujících do stezky a následné doplnění zeminy v místech, kde byl povrch neúměrně vyvýšen 

nad okolním terénem.  

Obnova cyklostezky proběhla díky finanční podpoře Kraje Vysočina a dohodě o vzájemné 

spolupráci s městysem Krucemburk, kterou schválila obě zastupitelstva. Náš městys 

spolufinancuje akci částkou 269 tis. Kč po odečtení dotace ve výši 426 tis.Kč a příspěvku 

městysu Krucemburk. 

Oprava sociálního zařízení v mateřské škole 

Oprava byla provedena za pomoci finančního příspěvku ve výši 100 000 Kč z fondu Kraje 

Vysočina z titulu Obnova venkova Vysočiny 2021. Opravu provedla firma ELOV – Josef 

Vaníček, opraveno bylo sociální zařízení pro učitele a zaměstnance mateřské školy. 

Oprava dívčího sociálního zařízení v základní škole 

Za podpory Kraje Vysočina z fondu Naše škola 2020 ve výši 120 000 Kč jsme při stavebních 

úpravách základní školy nechali zrekonstruovat sociální zařízení pro dívky v prvním patře 

základní školy zhotovitelem Josefem Kohoutem ze Žďáru n. S. 

 

Vybudování kontejnerového stání v lokalitě novostaveb 

Část nákladů pokryje dar ve výši 30 000 Kč, který jsme obdrželi z firmy Asekol za zpětný odběr 

elektroodpadu. Plánujeme také další kontejnerové stání na pozemku naproti horním bytovkám, 

kde dojde k posunutí plotu za hřištěm. Další kontejnerové stání by mohlo vzniknout v horní části 

obce u silnice I/37 naproti xxxxx.   

 

Biocentrum Občiny 

Dle informací ze stavebního úřadu nabylo stavební povolení na rozprostření sedimentu právní 

moci a bude následovat časové ladění projektu s poskytovatelem dotace a se zhotovitelem 

naplánování finálních prací.  
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Autobusová zastávka  

Z Kraje Vysočina z fondu Bezpečná silnice 2021 jsme obdrželi příslib dotace ve výši 86 008 Kč 

na vybudování horní autobusové zastávky ve směru od Žďáru nad Sázavou. Práce budou 

započaty na jaře příštího roku. 

 

Vojnoměstecké posvícení 

Starosta poděkoval všem, kteří se zúčastnili příprav a průběhu Vojnoměsteckého posvícení. 

Poděkování patří take základní a mateřské škole, které se zapojily do programu, dale sponzorům, 

kteří věnovali cenné dary do tomboly a TJ Jiskře, která akce ve spolupráci s městysem pořádala.   

 

7.  Různé, diskuze 

Starosta informoval zastupitele o provedeném dílčím auditu městyse Vojnův Městec vedeným 

Krajským úřadem, který neshledal žádné pochybení.  

 

8. Závěr 

 

Starosta poděkoval zastupitelům i občanům za aktivní účast při jednání a zasedání zastupitelstva 

ukončil v 17:38 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 20.10.2021 

 

 

 

 

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

 

     

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

     

 

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