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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2021  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2021 konaného dne 15. prosince 2021 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno 11 zastupitelů, 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 19.10.2021 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Rozpočet pro rok 2022 

5. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2022 

6. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2022 

7. Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

10. Stanovení ceny vodného a stočného 

11. Kupní smlouva na nákup části pozemku - lokalita za mateřskou školou 

12. Mikroregion Žďársko - Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí  

13. Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2021 

14. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 

15. Zpráva o průběhu a přípravě akcí 2021-2022 

16. Různé, diskuze 

17. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu MUDr. 

Bohdanu Trávníčkovou a Jana Štůlu. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje program jednání 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 19. 

října 2021 

 

Starosta Mgr. Karel Rykr projednal zápis ze zasedání zastupitelstva č.5/2021 a usnesení ze dne 

19. října 2021 

K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 

 

Starosta Mgr. Karel Rykr přednesl zápisy ze zasedání rad městyse, které se konaly dne 19.10., 

25.10., 8.11. a 22.11.2021. Zápisy z rad byly uzavřeny. 

 

4. Rozpočet pro rok 2022 

Na straně příjmů a výdajů je shodných 37 320 564,30 Kč. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. 

Případné změny v rozpočtu budou řešeny rozpočtovými opatřeními. 

 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje rozpočet pro rok 2022. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

5. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2022 

TJ Jiskra Vojnův Městec požádala o dotaci ve výši 110 000 Kč na financování nutných výdajů 

na provoz místní sokolovny. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2022 mezi 

Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a TJ Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec 247 na 

poskytnutí dotace ve výši 110 000 Kč k financování nutných výdajů na provoz sokolovny. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2022 

Římskokatolická farnost Krucemburk požádala o dotaci ve výši 80 000 Kč na údržbu kostela sv. 

Ondřeje ve Vojnově Městci. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2022 mezi 

Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Římskokatolickou farností Krucemburk Náměstí 

Jana Zrzavého 17, Krucemburk ve výši 80 000 Kč na financování nutných výdajů na údržbu 

kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 Usnesení bylo přijato. 

 

7. Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022 

Sbor dobrovolných hasičů Vojnův Městec požádal o dotaci ve výši 17 000 Kč na dofinancování 

pořízení slavnostní vlajky a vlajky k vyvěšení. 
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Bylo diskutováno na téma spolupráce sboru s městysem a byl avizován záměr založení kroužku 

mladých hasičů v naší obci.  

 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2022 mezi 

Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vojnův 

Městec, Vojnův Městec 27 ve výši 17 000 Kč na dofinancování pořízení slavnostní vlajky a vlajky 

k vyvěšení. 

 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

 

Obecně závazná vyhláška byla vypracována dle vzoru Ministerstva vnitra a dle nového 

odpadového zákona. Tímto se ruší Obecně závaznou vyhláška č.1/2019, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec ze dne 17.9.2019. 

 

Usnesení k bodu č. 8: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  

 

Hlasování: pro , proti , zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

Obecně závazná vyhláška byla vypracována dle vzoru Ministerstva vnitra a dle nového 

odpadového zákona. Tímto se ruší Obecně závaznou vyhláška č.1/2018 městyse Vojnův Městec o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11.12.2018 

 

Proběhla diskuze o jednání se svozovou firmou, navyšování cen za svoz odpadu a o zvýšení sazby 

poplatku pro občany. 

 

Usnesení k bodu č. 9: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Stanovení ceny vodného a stočného 

Cena vodného pro trvale žijící občany, pro podnikatele i pro majitele rekreačních objektů bude 

od nového roku 35 Kč za 1 m3 a cena stočného 47 Kč za 1 m3. Kalkulace ceny vychází z 

vyčíslení správce vodovodu a kanalizací společnosti Velké Dářko s.r.o..  

 

Proběhla diskuze o kalkulaci ceny vodného a stočného. 
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Usnesení k bodu č. 10: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje stanovenou cenu vodného a stočného správcem 

vodovodů a kanalizací. Městys Vojnův Městec nebude vodné ani stočné dotovat ze svého 

rozpočtu. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

11. Kupní smlouva na nákup části pozemku - lokalita za mateřskou školou 

Jedná se o nákup pozemku parc.č. 1536/1 o výměře 1841 m2 od soukromého vlastníka, který by 

pozemek prodal za účelem přístavby mateřské školy.  

 

V 18:23 opustil jednací místnost Jan Štůla, vrátil se v 18:28. 

V 18:25 opustil jednací místnost Karel Malivánek, vrátil se v 18:28. 

 

Usnesení k bodu č. 11: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku parč.č. 

1536/1 o výměře 1841 m2 v k.ú. Vojnův Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 

27, 591 01 Žďár nad Sázavou a panem xxxxxx za cenu 350 Kč za 1 m2 v celkové ceně 644 350 

Kč. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

12. Mikroregion Žďársko - Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí  

Pro úspěšnou registraci svazku je ještě nutné, aby ve smlouvě nebo stanovách byli konkrétně 

jmenovaný předseda a místopředseda svazku, proto je ještě potřeba schválit dodatek č. 1 ke 

stanovám DSO. 

 

Usnesení k bodu č. 12: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje dodatek č.1 ke stanovám dobrovolného svazku 

obcí „Mikroregion Žďársko“, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o založení DSO 

„Mikroregion Žďársko“. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

13. Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu 

Pověření rady městyse zastupitelstvem ke konečným úpravám rozpočtu v závěrku roku 2021. 

 

Usnesení k bodu č. 13: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec pověřuje radu městyse ke konečným úpravám rozpočtu k 

31.12.2021. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 
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14. Zpráva z kontrolního a finančního výboru 

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

kontrole 3. čtvrtletí 2021 Úřadu městyse Vojnův Městec a mateřské a základní školy ze dne 

1.12.2021. 

 

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

zasedání kontrolního výboru ze dne 12.12.2021. 

 

15. Zpráva o průběhu a přípravě akcí 2021 - 2022 

 

Biocentrum Občiny 

Stavební povolení na změnu projektu zahrnující rozrovnání vytěženého pozemku na sousední 

pozemky nabylo právní moci a předkládá se poskytovateli dotace. Zhotovitel na základě 

potvrzení z fondu zahájí práce tak, aby bylo dílo do konce září roku 2022 dokončeno. 

 

Zkapacitnění vodovodu 

Předpokládáme zahájení soutěže dodavatele stavby s podmínkou realizace v případě poskytnutí 

dotace o kterou budeme žádat ihned po vyhlášení výzvy Ministerstva zemědělství. 

 

Víceúčelové sportovní hřiště 

Stavba byla řádně zhotovena na základě smlouvy o dílo. Proběhla plánovaná náhradní výsadba 

dřevin. V jarních měsících očekáváme osázení svahu pod hřištěm křovinami. Byla podána žádost 

o kolaudaci hřiště, která proběhne v závislosti na počasí, kdy na povrchu hřiště nesmí být 

souvislá vrstva sněhu. Dodavatel stavby dále zrealizoval nad rámec smlouvy opravu plotu a 

dalších terénních úprav prostoru za sokolovnou. 

V roce 2022 počítáme s opravou kabin. 

 

Veřejné osvětlení a datový optický kabel 

V návaznosti na projetkovou přípravu pokládky sítě nízkého napětí firmy EG D jsme zahájili 

projektovou přípravu na pokládku veřejného osvětlení s instalací datové optické sítě v oblasti 

horního konce obce od Košinovské silnice směrem na Žďár nad Sázavou. Po dokončení projektu 

na konci roku 2022 budeme žádat o dotaci z Národního plánu obnovy. 

 

Kašna na náměstí 

V roce 2022 bude připraven projekt na revitalizaci náměstí ve Vojnově Městci - část kašna s 

posezením. V projektu kašny budou řešeny chodníčky, umístění měnší kašny bude v místě 

bývalého vodního díla na náměstí. 

 

Rozšíření budovy mateřské školy 
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Z důvodu nedostatečné kapacity mateřské školy, budeme řešit možnosti rozšíření stavby 

nákupem pozemku za mateřskou školou, dále bude prověřena možnost úpravy stávajících prostor 

za účelem zřízení další třídy.  

 

2 rodinné domy - lokalita zahrádky 

Akce je vyprojektována a podána na stavební odbor k povolení stavby, v příštím roce vybereme 

zhotovitelskou firmu. V rozpočtu máme na realizaci alokovány finanční prostředky. 

 

 

Autobusová zastávka u ZD 

 

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. Dodavatel byl radou 

vybrán, na jaře proběhne příprava terénu a dláždění místa, kam bude umístěna zastávka. 

 

Bylo diskutováno o projektu revitalizace náměstí, jeho ceně a o stavu stromů na náměstí. 

 

16.  Různé, diskuze 

 

17. Závěr 

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

prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2022 a zasedání zastupitelstva 

ukončil v 18:49 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 16.12.2021 

 

 

 

 

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

 

     

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

     

 

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

 

 


