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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 7/2022  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 7/2022 konaného dne 12. prosince 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. 

 

 

Navržený program: 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, složení slibu nového zastupitele, 

schválení programu 

2. Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 6/2022 ze dne 8. listopadu 2022 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Jednací řád  

5. Rozpočet pro rok 2023 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 

7. Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2022 

8. Smlouva o dílo ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec" 

9. Smlouva o dílo ,,ZTV pro 2 RD ve Vojnově Městci" 

10. Veřejnoprávní smlouva ve věci projednávání přestupků s městem Žďár nad Sázavou 

11. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2023 

12. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2023 

13. Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2023 

14. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. - Pošta Partner 

15. Subregion Velké Dářko d.s.o. majetkové záležitosti DPS Škrdlovice 

16. LDO Přibyslav pozemkové úpravy 

17. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 

18. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2023 

19. Různé, diskuze 

20. Závěr 

 

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

 

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele zápisu MUDr. 

Bohdanu Trávníčkovou a MUDr. Martinu Machalovou. 

 

 

 



2 
 

Složení slibu nového člena zastupitelstva 

Po rezignaci Karla Malivánka na funkci člena zastupitelstva obsazuje funkci člena zastupitelstva 

Ing. Miloš Jesenský, PhD. jako náhradník podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění. 

 

Starosta vyzval Ing. Miloše Jesenského, PhD. ke složení slibu. Před složením slibu upozornil, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (dle § 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném 

znění.) 

 

Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích.  

 

,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu Městyse Vojnův Městec a jeho občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.''  

 

Jmenovitě vyzval přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji'' a k 

podpisu na připraveném archu (příloha č.1). 

 

Ing. Miloš Jesenský, Ph.D. neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Ing. Milošovi Jsesenskému, Ph.D. bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 

městyse dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, v platném znění. 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem a informoval zastupitele o drobné úpravě v bodě č. 

7. Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2022 namísto k 31.12.2021.  

 

Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje program jednání dle návrhu. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 

8.listopadu 2022 

 

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

č.6/2022 ze dne 8. listopadu 2022. 

K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

 

3. Zpráva o činnosti rady 

 

Místostarosta MUDr. Petr Machala přednesl zápis ze zasedání rady městyse ze dne 24.11.2022. 

K zápisu z rady nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 

 

V 18:23 se do jednací místnosti dostavil MUDr. František Trávníček, dále bylo přítomno 14 

zastupitelů. 

 



3 
 

4. Jednací řád  

Jednací řád zastupitelstva městyse byl doplněn o možnosti účastnit se zasedání zastupitelstva 

distančním způsobem.  

 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městyse Vojnův 

Městec.             

                Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Rozpočet pro rok 2023 

Na straně příjmů a výdajů je shodných 20 521 210 Kč. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. 

Případné změny v rozpočtu budou řešeny rozpočtovými opatřeními. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje rozpočet pro rok 2023. 

 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 

Vzhledem k poskytnutí úvěru na pořízení traktoru je povinnost aktualizovat střednědobý výhled 

rozpočtu. 

 

V 18:44 opustila jednací místnost Petra Jarošová, dále bylo přítomno 13 zastupitelů. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 

2026. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2022 

Pověření rady městyse zastupitelstvem ke konečným úpravám rozpočtu v závěru roku 2022. 

 

Usnesení k bodu č. 7: 

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

31.12.2022. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Smlouva o dílo ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec" 

Ve výběrovém řízení byla hodnotící komisí vybrána firma PROFISTAV Litomyšl a.s. dle 

stanovených podmínek. V příštím roce na jaře je očekáváno vypsání dotace na zkapacitnění 

vodovodu, v případě přiznání dotace bychom mohli zahájit stavbu. 
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Usnesení k bodu č. 8: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o dílo mezi Městysem Vojnův Městec, 

Vojnův Městec 27 a PROFISTAV Litomyšl, a.s. , Cerekvice nad Loučnou 226 za celkovou cenu 

díla 61 829 371, 86 Kč bez DPH na zhotovení stavebního díla ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův 

Městec''. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

9. Smlouva o dílo ,,ZTV pro 2 RD ve Vojnově Městci" 

Ve výběrovém řízení byla hodnotící komisí vybrána firma STAVOKOMP SERVICE s.r.o., která 

bude zhotovovat zónu technické vybavenosti pro 2 rodinné domy na zahrádkách. Jedná se o 

kompletní zasíťování pro dva rodinné domy, propojovací a příjezdovou komunikaci a veřejné 

osvětlení. 

 

Proběhla diskuze o podmínkách pro výběr žadatelů o pozemky. 

 

Usnesení k bodu č. 9: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o dílo mezi Městysem Vojnův Městec, 

Vojnův Městec 27 a STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělehradská 119, Havlíčkův Brod za 

celkovou cenu díla 3 444 444 Kč bez DPH na zhotovení stavebního díla ,,ZTV pro 2 RD ve 

Vojnově Městci''. 

 

Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 4  

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Veřejnoprávní smlouva ve věci projednávání přestupků s městem Žďár nad 

Sázavou 

 

Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně 

příslušným správním orgánem v řízeních o přestupcích pro správní obvod městyse Vojnův Městec. 

 

Usnesení k bodu č. 10: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu ve věci projednávání 

přestupků s městem Žďár nad Sázavou. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

11. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2023 

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

Ondřeje ve Vojnově Městci. 

 

Usnesení k bodu č. 11: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2023 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 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 
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12. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2023 

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

na provoz místní sokolovny. 

 

Usnesení k bodu č. 12: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2023 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 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

13. Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022 

TJ Jiskra Vojnův Městec požádala o dotaci ve výši 40 000 Kč na rekonstrukci osvětlení 

sokolovny.  

 

Usnesení k bodu č. 13: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2023 mezi 

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

poskytnutí dotace ve výši ve výši 40 000 Kč na rekonstrukci osvětlení sokolovny. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

14. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. - Pošta Partner 

K dnešnímu dni neposlala Česká pošta s.p. veškerou vyplněnou dokumentaci připravenou ke 

schválení v zastupitelstvu. Byly zaslány pouze obecné koncepty. Smlouva se tedy bude 

schvalovat na dalším jednání zastupitelstva. 

Smlouva se bude týkat nových odměn za poskytování služeb pro Českou poštu s.p. a zároveň 

zjednodušení formy smluvní dokumentace.  

    

15. Subregion Velké Dářko d.s.o. majetkové záležitosti DPS Škrdlovice 

Obě předložené smlouvy se týkají majetkových náležitostí budovy DPS Škrdlovice, včetně 

pozemků a vstupu obce Polnička do majetkového podílu. 

 

a) Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k 

nemovitosti ze dne 22.10.2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.12.2003 

 

Usnesení k bodu č. 15 a): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o 

převodu vlastnického práva k nemovitosti ze dne 22.10.2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 

15.12.2003 mezi obcí Škrdlovice a městysem Vojnův Městec a obcemi Cikháj, Karlov, Radostín a 

Světnov. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 



6 
 

b) Smlouva o budoucí smlouvě darovací 

Usnesení k bodu č. 15 b): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi obcí 

Škrdlovice a městysem Vojnův Městec a obcemi Cikháj, Karlov, Radostín, Světnov, Polnička za 

účasti Subregionu Velké Dářko – dobrovolného svazku obcí. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

16. LDO Přibyslav pozemkové úpravy 

Podílnické obce LDO Přibyslav požádali o směnu pozemku v rámci řízení komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Krucemburk. Požadovaná směna byla v rámci návrhu nového 

uspořádání pozemků komplexních pozemkových úprav Krucemburk provedena a pozemky 

zapsané na LV 3644 k.ú. Krucemburk byly přesunuty z lokality Štíří důl do lokality Bílé pole - 

nově navržený pozemek p.č. 2606. 

 

V 19:45 opustil jednací místnost Radek Koten, v 19:46 se vrátil zpět. 

 

Usnesení k bodu č.16: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u 

Krucemburku v rámci komplexních úprav v k.ú. Krucemburk dle návrhu uspořádání pozemků v 

listu vlastnictví č. 3644. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

17. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 

Předsedkyně kontrolního výboru MUDr. Bohdana Trávníčková přednesla zprávu z činnosti 

kontrolního výboru a o proběhlé kontrole plnění zápisů z rad a zápisů ze zastupitelstva. 

 

Člen finančního výboru Ing. Josef Macek přednesl zprávu o činnosti finančního výboru a o 

provedené kontrole účetnictví, plnění rozpočtu, návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého 

výhledu rozpočtu 2023 - 2026. 

 

 

18. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2023 

Biocentrum Občiny 

Stavba akce Biocentrum Občiny je zdárně u konce. Proběhla úspěšná kolaudace stavby. 

 

Kaple sv. Antonína 

V příštím roce bychom chtěli opravit vnitřní prostory kaple sv. Antonína na hřbitově. Budeme 

žádat o dotaci z MZe z titulu Obnova sakrálních staveb.  

 

Zkapacitnění vodovodu 

Bylo předmětem dnešního jednání. Čekáme na vypsání dotací v roce 2023. 

2 rodinné domy 
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V příštím roce začneme se stavbou sítí a komunikace pro 2 RD, bude vypsán záměr na prodej 

parcel a následně probíhat výběrové řízení na stavebníky dle určených podmínek.  

 

Traktor 

Traktor Kioti už je v plném provozu a řešíme průběžné pořizování potřebného vybavení. 

 

Kamerové zkoušky kanalizace 

Kamerové zkoušky jsou již dokončeny a probíhá předání dokumentace zkoušek. Již máme 

vytipovaná místa s viditelnými nátoky a řešíme další možnosti oprav. Ideálním řešením by byla 

úprava bezvýkopovou metodou formou vnitřního zástřiku. 

 

Bylo diskutováno o zvýšení ceny vodného a stočného. 

 

19. Různé, diskuze 

Odpadové hospodářství 

Po zavedení jednotýdenního svozu plastu, namísto dvoutýdenního, se již projevuje snížená výše 

faktur od firmy AVE. Pracovníci údržby pravidelně monitorují případný nepořádek vedle 

kontejnerů, ale zatím je vše v pořáku a kapacita nádob stačí. Pokud se nám tento režim podaří 

udržet po celý příští rok, mohly by výdaje za svoz platu spadnout o třetinu a umožní nám to 

nezvyšovat poplatek za odpad v rámci vyhlášky. 

 

Dílčí přezkum - v měsíci říjnu proběhl na úřadu městyse dílčí přezkum krajskými auditory. Při 

přezkumu nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky v chodu městyse. 

 

Pozvánky na předvánoční akce: 

Ve čtvrtek 15.12.2022 zve knihovnice Mirka Zvolánková na posezení do knihovny pro dospělé 

registrované čtenáře, od 17:30 hod. 

 

V pátek 16.12.2022 zve klub seniorů na Posezení s písničkou, které se bude konat v prvním patře 

obchodu COOP od 18:00 hod. 

 

V sobotu 17.12.2022 pořádá farnost Krucemburk Vánoční koncert, vystoupí sbor Poslední šance 

a dětský pěvecký sbor Zvonky za doprovodu kapely HB. 

 

Půlnoční mše na Štědrý den 24.12.2022 bude v kostele sv. Ondřeje od 15:30 hod. 

 

Tříkrálová sbírka bude probíhat v sobotu 7.1.2023 v dopoledních hodinách. 

 

20. Závěr 

Starosta poděkoval všem zastupitelům, zastupitelkám a občanům za aktivní účast při jednání 

zastupitelstva, všem popřál pohodové prožití svátků vánočních a do nového roku pevné zdraví a 

jednání zastupitelstva ukončil v čase 20:17. 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 
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Ve Vojnově Městci dne 13.12.2022 

 

 

 

     

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

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

     

MUDr. Martina Machalová   .............................................  dne: ............................. 

 

 


