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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2022  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2022 konaného dne 8. listopadu 2022 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin. 

Přítomno 13 zastupitelů, omluveni 2 zastupitelé, dle prezenční listiny. 

Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné. 

Zasedání zastupitelstva řídil starosta Martin Havlíček. 

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 zápisů ze zasedání zastupitelstva č. 4/2022 ze dne 14. září 2022 a 5/2022 ze dne 

19. října 2022 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Delegování k zastupování městyse do organizací s účastí městyse Vojnův Městec 

5. Určení zastupitele pro projednání změn Územního plánu Vojnův Městec a zpráv pro 

uplatňování Územního plánu ve volebním období 2022 - 2026 

6. Kupní smlouva pro pořízení traktoru  

7. Dotace z PGRLF na pořízení traktoru 

8. Rozpočtové opatření č. 12/2022 

9. Různé, diskuze 

10. Závěr 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu MUDr. 

Bohdanu Trávníčkovou a Petra Kohouta a přednesl program jednání zastupitelstva. 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání Zastupitelstva městyse Vojnův Městec dle návrhu. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání zápisů ze zasedání zastupitelstva č. 4/2022 ze dne 14. září 2022 a 

5/2022 ze dne 19. října 2022 

 

Místostarosta MUDr. Petr Machala projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 

4/2022 ze dne 14. září 2022 a zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 5/2022 ze dne 19. 

října 2022. 

 

Zastupitel Karel Malivánek vznesl připomínku k zápisu č. 4/2022 ze dne 14. září 2022 k bodu 

různé a diskuze a požádal o zapsání do zápisu: 
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V zápisu v různém je špatně zapsáno vysvětlení, které nikdo neřekl, je tam slovo zpronevěra, 

které nikdo na schůzi neřekl. 

 

Dále nebyly vzneseny žádné připomínky a zápisy byly uzavřeny. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 

 

Místostarosta MUDr. Petr Machala přednesl zápisy ze zasedání rad městyse, které se konaly dne 

20.9., 5.10., 12.10. a 3.11.2022. Zápisy z rad byly uzavřeny. 

 

4. Delegování k zastupování městyse do organizací s účastí městyse Vojnův 

Městec 

 

Zastupitelstvo projednalo delegování zástupců k zastupování městyse do organizací, ve kterých 

má městys podíl a to pro funkční období 2022 - 2026. 

 

Usnesení k bodu č. 4a): 

Zastupitelstvo deleguje MUDr. Petra Machalu v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 

Sb. v platném znění k zastupování městyse na členských schůzích a ve volených orgánech 

Lesního družstva obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení k bodu č. 4b): 

Zastupitelstvo deleguje Martina Havlíčka v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. 

v platném znění k zastupování městyse na valných hromadách a ve volených orgánech Velkého 

Dářka s.r.o., Škrdlovice 240, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení k bodu č. 4c): 

Zastupitelstvo deleguje Martina Havlíčka v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. 

v platném znění k zastupování městyse a ve volených orgánech Subregionu Velké Dářko, 

Škrdlovice 243,591 01 Žďár nad Sázavou. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení k bodu č. 4d): 

Zastupitelstvo deleguje MUDr. Petra Machalu v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 

Sb. v platném znění k zastupování městyse ve Sdružení obcí Vysočiny, Matky Boží 1182/9, 586 01 

Jihlava 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo přijato. 

Usnesení k bodu č. 4e): 

Zastupitelstvo deleguje Martina Havlíčka v souladu s § 84 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., v 

platném znění k zastupování městyse v DSO Mikroregion Žďársko, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár 

nad Sázavou. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení k bodu č. 4f): 

Zastupitelstvo deleguje Mgr. Jiřího Šikla v souladu s § 84 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., v 

platném znění k zastupování městyse v MAS Havlíčkův kraj, Školní 500, 582 63, Ždírec nad 

Doubravou. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo přijato. 

 

5. Určení zastupitele pro projednání změn Územního plánu Vojnův Městec a 

zpráv pro uplatňování Územního plánu ve volebním období 2022-2026 

 

 Pro pořízení změny Územního plánu, ktera byla schválena na jednání zastupitelstva v září a pro 

uplatňování změn Územního plánu městyse Vojnův Městec pro volební období 2022 - 2026 

zastupitelstvo určí svého zástupce. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo schvaluje Martina Havlíčka zástupcem pro projednávání změn Územního plánu 

Vojnův Městec a zpráv o uplatňování Územního plánu Vojnův Městec ve volebním období 2022-

2026. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo přijato. 

 

6. Kupní smlouva pro pořízení traktoru  

Ve výběrovém řízení dle směrnice byly poptány 3 firmy. Následně byla vybrána dle nejnižší 

cenové nabídky firma Traktorservis-ML, s.r.o.. Městys Vojnův Městec obdržel od firmy 

Traktorservis-ML s.r.o. kupní smlouvu na pořízení kolového traktoru s příslušenstvím. 

 

Proběhla diskuze na pořízení kolového traktoru. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje kupní smlouvu na pořízení kolového traktoru s 

příslušenstvím mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou a 

firmou Traktorservis-ML, s.r.o., Silůvky č.ev.87, 664 46 Silůvky za cenu 1 887 300 Kč bez DPH.  

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 4 

 Usnesení bylo přijato. 

 

7. Dotace z PGRLF na pořízení traktoru 

K pořízení traktoru s příslušenstvím jsou následně předloženy ke schválení smlouvy, které 

zajišťují veškeré financování a další náležitosti od PGRLF. 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec (dále jen „obec“) schvaluje uzavření: 

Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2258040301 (dále jen 

jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, 

na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17, 

Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“) poskytne obci investiční úvěr 

ve výši 1.887.300,- Kč (dále jen „Úvěr“), na pořízení: 

 

◦ nový traktor KIOTI vč. příslušenství; 

◦ nový čelní nakladač vč. příslušenství; 

◦ nový traktorový nosič kontejnerů Portýr vč. příslušenství 



4 
 

 

a obec je povinna peněžní prostředky z Úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě 

o úvěru,  

Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem 

v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2259040301 (dále jen jako „Smlouva o podpoře“), 

a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva obce, na základě které 

PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 943.650,- Kč na snížení jistiny Úvěru 

dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře, 

 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce  

č. 2258040301-11 (dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou 

zápisu z jednání zastupitelstva obce, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít 

s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu 

práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě, 

 

Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako „Smlouva o zajišťovacím 

převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je součástí 

Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec 

k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně převede své vlastnické právo 

k předmětu zajištění na PGRLF, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím 

převodu práva, 

 

Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění, uzavírané mezi obcí jako zástavcem 

a PGRLF jako zástavním věřitelem (dále jen „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), kterou se 

k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, a to až do výše 1.887.300,- Kč s příslušenstvím, 

a k zajištění budoucích pohledávek PGRLF, včetně pohledávek podmíněných, smluvních pokut a 

pohledávek na vrácení bezdůvodného obohacení, které budou vznikat ze Smlouvy o úvěru v době 

do 30.11.2035, a to až do výše 1.887.300,- Kč, zřizuje ve prospěch PGRLF zástavní právo 

k budoucím pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, kterou je sjednáno pojištění:  

 

◦ nový traktor KIOTI vč. příslušenství; 

◦ nový čelní nakladač vč. příslušenství; 

◦ nový traktorový nosič kontejnerů Portýr vč. příslušenství 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu Městyse Vojnův Městec podpisem všech výše uvedených smluv, 

jejichž uzavření schválilo tímto usnesením. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 4  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

8. Rozpočtové opatření č. 12/2022 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření a informoval zastupitele o částce na 

výdajové položce, která je celkovou výší dle smlouvy o dílo na nákup traktoru.  

 

Usnesení k bodu č. 8: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 dle návrhu. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 4 

 Usnesení bylo přijato. 

9. Různé, diskuze 
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Starosta pozval přítomné na akci Česko zpívá koledy, která se bude konat 7.12. od 18:00 u 

kostela sv. Ondřeje. 

Zastupitel Karel Rykr pozval na Vánoční koncert, který se bude konat 17.12. v kostele sv. 

Ondřeje. 

 

Starosta oznámil, že příští jednání zastupitelstva je předběžně plánováno na 13. prosince 2022. 

 

Byl vznesen dotaz na následující temíny zastupitelstev. 

 

10. Závěr 

Starosta poděkoval všem zastupitelům a zastupitelkám za aktivní přístup při jednání 

zastupitelstva a jednání zastupitelstva ukončil v čase 19:04 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 9. listopadu 2022 

 

 

 

Martin Havlíček, starosta .................................................   dne: ............................. 

 

     

MUDr. Petr Machala, místostarosta..................................  dne: ............................. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

     

 

Petr Kohout   ................................................  dne: ............................. 

 

 


