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Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2022  

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2022 konaného dne 9.března 2022 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Přítomno11 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. 

Před zahájením jednání vyzval starosta přítomné k minutě ticha za válečné oběti Rusko – 

Ukrajinského konfliktu. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s programem. 

 

Navržený program: 

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

2. Projednání zápisu č. 6/2021 a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15.12.2021 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Smlouva o spolupráci mezi obcemi při poskytování pečovatelské služby 

5. Volba přísedícího u soudu na období 2022 - 2026 

6. Smlouva o budoucí smlouvě - skladovací hala PRESSINGMECHANIC s.r.o. naproti 

sokolovně 

7. Kupní smlouva na část pozemku parc.č.1149/2  

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 MUDr. 

Bohdanu Trávníčkovou a Janu Losenickou Ondráčkovou. 

 

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. 

 

2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15. 

prosince 2021 

 

Místostarosta Martin Havlíček projednal zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6/2021 a usnesení ze 

dne 15.prosince 2021. 

K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 
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3. Zpráva o činnosti rady 

 

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

15.12. a 30.12.2021 a 31.1. a 25.2.2022. Zápisy z rad byly uzavřeny. 

 

4. Smlouva o spolupráci mezi obcemi při poskytování pečovatelské služby 

Z důvodu navýšení cen energií a služeb městys Krucemburk zvýšil cenu za služby poskytované 

pečovatelskou službou.  

Touto smlouvou by se zrušila stávající smlouva ze dne 23.9.2015. 

 

V 17:45 opustila jednací místnost zastupitelka Petra Jarošová, dále bylo přítomno 10 

zastupitelů. 

V 18:00 opustila jednací místnost zastupitelka MUDr. Bohdana Trávníčková, v 18:02 se vrátila 

zpět. 

 

Proběhla diskuze o financování, stavebních úpravách a službách v DPS Škrdlovice. 

 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na zabezpečení 

pečovatelské služby mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Městysem Krucemburk, 

Nám. Jana Zrzavého 13. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Volba přísedícího u soudu na období 2022 - 2026 

V letošním roce končí funkční období přísedící Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou. Na 

nově zvolené období 2022-2026. Starosta navrhl opět zvolit jako přísedící paní Miroslavu 

Zvolánkovou. 

 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí paní Miroslavu Zvolánkovou jako přísedící Okresního 

soudu ve Žďáře nad Sázavou na období 2022-2026. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Smlouva o budoucí smlouvě - skladovací hala PRESSINGMECHANIC s.r.o. 

naproti sokolovně 

 

V loňském roce bylo zastupitelstvo informováno o záměru odkoupení pozemku u hlavní silnice 

I/37 od investora skladovací haly, jedná se o pozemek o celkové výměře 442 m2 jejímž 

předmětem bude po kolaudaci odkoupení části pozemku včetně vybudovaného nájezdu. 

 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Městysem 

Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, a investorem PRESSINGMECHANIC s.r.o., Škrdlovice 266, 

na odkoupení pozemku par. č. 1554/14 a nově vzniklého pozemku par. č. 1160/2 k.ú. Vojnův 

Městec o celkové výměře 442 m2 včetně vybudovaného sjezdu za cenu 500 000Kč vč. DPH. 

 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 Usnesení bylo přijato. 
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7. Kupní smlouva na část pozemku parc.č.1149/2  

Jedná se o nákup pozemku do vlastnictví městyse od paní xxx a paní xxx za účelem vybudování 

autobusové zastávky na horním konci ze směru od Žďáru nad Sázavou. Jde o 130 m2 za 

vzájemně dohodnutou cenu 220 Kč/m2. Celková částka činí 28 600 Kč. 

 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Kupní smlouvu na část pozemku 1149/2 o 

celkové výměře 130 m2 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a vlastníky pozemku 

paní xxx a paní xxx za cenu 28 600 Kč. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Zpráva z kontrolního a finančního výboru 

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

kontrole 4. čtvrtletí 2021 Úřadu městyse Vojnův Městec a mateřské a základní školy ze dne 

27.1.2022. 

 

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

zasedání kontrolního výboru ze dne 1.3.2022. 

 

9. Zpráva o průběhu a přípravě akcí 2022 

Biocentrum Občiny 

Dokončení je stavebně povoleno, požadavky a doplnění ze strany OPŽP, který je 

poskytovatelem dotace byly vyřešeny, AOPK vydala souhlasná stanoviska. V nejbližších dnech 

očekáváme schválení upraveného projektu, na které bude navazovat žádost o platbu dotace za 

část vyfakturovaného díla. Na kontrolním dni dne 7.3. byl dodavatel – firma Hydro & Kov 

vyzván k zahájení prací a sdělení termínu nástupu. Dílo má být dokončeno dle harmonogramu 

30.9. 2022.   

 

Zkapacitnění vodovodu 

Rada městyse vybrala firmu a schválila cenovou nabídku na administraci dotaci na akci 

,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec’’ v rámci dotačního řízení MZe. Bude zahájeno 

výběrové řízení na dodavatele stavby s podmínkou zahájení stavby při získání dotace. 

 

2 rodinné domy - lokalita zahrádky 

Po urgování a dlouhém zdržení plynárenské společnosti jsme obdrželi smlouvy pro připojení 

parcel. Byla podána žádost o dotaci na zasíťování pozemků. Po schválení ze strany stavebního 

úřadu budeme vypisovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Podklady pro stanovení kritérií 

pro žadatele o stavební pozemky budou předloženy v zastupitelstvu v 2. polovině letošního roku. 

 

Oprava kabin na hřišti 

 

Z dotace Program obnovy venkova Vysočiny od Kraje Vysočina opravíme v letošním roce vnější 

část kabin na hřišti za sokolovnou. Měla by proběhnout oprava venkovního pláště celé budovy 

včetně natření střechy a výměny dveří a oken. 
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Víceúčelové sportovní hřiště 

 

8.3. proběhla kolaudace. Organizovaní sportovci v TJ Jiskra a místní školská zařízení budou mít 

v době organizovaných tréninků přednostní vstup. Prostor bude zabezpečen časovým zámkem, 

aby byl v nočních hodinách uzavřen. Plánujeme dodat zamykatelnou nepromokavou bednu na 

kůly a síť. 

 

10. Různé, diskuze 

a) Informace o změně čísla položky v rozpočtu 

Starosta informoval zastupitele o zrušení položky číslo 1340 a nahrazení položkou 1345 

rozpočtové skladby. Jedná se o položku na straně příjmů za poplatek za odpad.  

 

Zastupitelstvo bere tuto opravu schváleného rozpočtu na vědomí. 

 

b) Pomoc Ukrajině 

LDO, kde je Městys podílníkem, uvolnilo na podporu ukrajinské armády částku 2 mil. Kč. Z 

podílu městyse v LDO je to cca. 90 tis. Kč.  

 

Starosta informoval zastupitele o poskytnutí prostor v 1. patře hasičské zbrojnice uprchlíkům z 

Ukrajiny. Od 6.3.2022 jsou tyto prostory k dispozici mamince se dvěma dcerami 4 a 6 let. 

Sdělil, že průběžně budeme zjišťovat potřeby rodiny a informovat veřejnost o možnosti zapojení 

se do materiální pomoci. A poděkoval všem kdo se podíleli na přípravách a poskytnutí darů. 

 

c) Splacení úvěru ZŠ 

Obdrželi jsme dotaci na zrealizovanou akci stavební úpravy ZŠ ve 100 % přiznané výši, tj. 

11 242 149,30 Kč. Částka byla obratem převedena na úvěrový účet a ten byl ukončen. 

 

Pozvánky: 

Čistá Vysočina - 22.4.2022 od 17:00 hod. proběhne tradiční úklidová akce Čistá Vysočina. 

Pokud by byl zájem i v jiný den, je možné po domluvě a vyzvednutí pytlů na odpadky. 

 

Pálení čarodějnic se slavnostním otevřením víceúčelového hřiště - 30. dubna proběhne 

tradiční pálení čarodějnic na hřišti za sokolovnou a při této příležitosti bychom slavnostně 

přestřihli pásku k oficiálnímu otevření víceúčelového hřiště, pozvánku obdržíte. 

 

11. Závěr 

 

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

zasedání zastupitelstva v 18:47 hod. ukončil. 
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Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 10.3.2022 

 

 

 

 

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

 

     

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

     

 

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

 

 


