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Vojnův Městec

Ze zastupitelstva městyse
Výběr z usnesení ze zasedání zastupitelstva č.1/2023 ze dne 10. ledna 2023
4.  Smlouva o dílo ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec" 
Usnesení k bodu č. 4a): Zastupitelstvo schvaluje přestávku 10 minut pro nezbytné
projednání bodu č. 4 s externím dodavatelem služby. Hlasování: pro 13, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
Usnesení k bodu č. 4b): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu o
dílo mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou
a Společností Vojnův Městec -VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno -
Lesná a 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Beranových 698, 199 Praha 9 -
Letňany za celkovou cenu 69 789 998,46 Kč bez DPH na zhotovení stavebního díla
,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec''. Hlasování: pro 2, proti 6, zdržel se 5.
Usnesení nebylo přijato.
5. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. - Pošta Partner
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Smlouvu 
o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. číslo 2022/08809 mezi městysem Vojnův
Městec, Vojnův Městec 27 a Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
6.  Zpráva o uplatňování územního plánu Vojnův Městec
Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Zprávu č.2 o
uplatňování územního plánu Vojnův Městec v uplynulém období za použití § 55
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
bylo přijato. 
7. Různé, diskuze: 
a) Podmínky pro žadatele 2 RD - lokalita zahrádky
Usnesení k bodu č. 7a): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje podmínky
pro zveřejnění záměru na prodej pozemků z majetku městyse pro akci ,,2 RD Vojnův
Městec". Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.

Výběr z usnesení ze zasedání zastupitelstva č.2/2023 ze dne 19. ledna 2023
4. Smlouva o dílo ,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec" 
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje smlouvu 
o dílo mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou
a Společností Vojnův Městec -VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno -
Lesná a 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Beranových 698, 199 00 Praha 9 -
Letňany za celkovou cenu 69 789 998,46 Kč bez DPH na zhotovení stavebního díla
,,Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec''. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
5.  Subregion Velké Dářko d.s.o. majetkové záležitosti DPS Škrdlovice
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje darovací
smlouvu mezi obcí Škrdlovice a městysem Vojnův Městec a obcemi Cikháj, Karlov,
Radostín, Světnov, Polnička za účasti Subregionu Velké Dářko – dobrovolného svaz-
ku obcí. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
6. Různé, diskuze
a) Dotace z MO na zabezpečení péče o válečné hroby 
Usnesení k bodu č. 6a): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje spolufi-
nancování a investiční záměry akce a podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče 
o válečné hroby z programu Ministerstva obrany č. 107290 – Zachování a obnova
historických hodnot. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

Posezení s písničkou 10.2.2023

Zima a sněhové radovánky k sobě nerozlučně patří, a tak je tomu i u nás ve školce.
Stavění sněhuláků, bunkrů, vyhrnování, bobování, lyžování a společné závodění, to
nás prostě baví.

Společně jsme si zkusili jaké to je být malým muzikantem, poslechli a také jsme
si zazpívali s p. Jindřiškou APředškoláci navštívili starší kamarády v ZŠ a společně
procvičovali výuku anglického jazyka.

Ze všeho nejvíc se těšíme na blížící se školkový karneval, ale o tom až příště. 
p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Zprávičky z mateřinky
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V letošním roce oslavíme 730 let od první písemné zmínky o obci. 
Spolu s oslavou, která se uskuteční o posvícenském víkendu v říjnu, je plánovaný sraz rodáků.  Chtěli bychom
Vás poprosit o dodání kontaktů na rodáky Vojnova Městce či jejich blízké, buďto na email: o-
bec@vojnuvmestec.cz nebo na telefonní číslo 566 659 327.                                                                           Děkujeme.

Výzva občanům

TJ Jiskra Vojnův Městec zve všechny členy i nečleny tělovýchovné jednoty na Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 31.3.2023 od 18:00 hod. v so-
kolovně. Občerstvení zajištěno.

Pozvání na valnou hromadu

Učíme se demokracii
Školní parlament tvoří sedm dětí z 3. až 5.ročníku. Do svých pozic byly zvoleny v de-
mokratických volbách svými spolužáky. Aktivně předkládají návrhy a také se je učí ob-
hajovat. Stejně jako ve vyučovacích hodinách mají děti prostor k vyjádření svého názo-
ru, učí se diskutovat a vzájemně si naslouchat. 
Vnímání poslání umění
Celá škola je jednou velkou uměleckou galerií. Výtvarné práce dětí pod vedením paní 
učitelky Červené a Ježové zdobí chodby i třídy, stejně je tomu v prostorách školní druži-
ny. Děti samy aktivně přispívají 
k proměně a výzdobě školy. Od podzimu
intenzivně pracují ve dvou čtenářských
klubech pod citlivým vedením paní uči-
telky Gregorové se učí vnímat krásu psa-
ných textů a jejich význam, neboť kvalit-
ní literatura a výtvarné umění je nedílnou
součástí vzdělávání a naší kultury. 
Superstar 2023
Naše malé hvězdy opět zazářily ve
středu 2.2. 2023 na školním vystou-
pení Superstar. Děti si odnesly di-
plomy, sladké odměny, potlesk 
a ocenění spolužáků.

Zimní měsíce ve znamení umění, demokracie a tradic
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