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Vojnův Městec

Ze zastupitelstva městyse

Výpis usnesení ze zápisu č.3/2022 zasedání zastupitelstva
● 4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2021  Usnesení k bodu 
č. 4: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez výhrad.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. ● 5. Schválení účet-
ní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2021  Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2021.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. ● 7. Dodatek č. 5
ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi LDO a LDO
se sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5.2018 Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo
městyse Vojnův Městec schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o zemědělském pach-
tu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí,
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
bylo přijato. ● 8. Smlouva o dalším členském vkladu LDO Přibyslav  Usnesení
k bodu č. 8: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje provedení dalšího
členského vkladu peněžitého v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22
Přibyslav, IČ: 64259773, ve výši 56 tis. Kč, na každý jeden tisíc Kč, za součet zá-
kladního a dalšího členského vkladu. Při konkrétní hodnotě zmíněného součtu 30
tis. Kč je to celkem 1.680 tis. Kč. Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvalu-
je pro realizaci výše uvedeného závazku uzavření smlouvy mezi městysem
Vojnův Městec a Lesním družstvem obcí, o dalším členském vkladu a zmocňuje
starostu městyse k jejímu podpisu. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato. ● 9. Smlouva kupní na prodej pozemků parc.č. 47/20 
o výměře 78 m2, 1546/12 o výměře 12 m2, 1546/78 o výměře 99 m2, 1555/7 
o výměře 20 m2 Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec
schvaluje Smlouvu kupní na pozemky parc.č. 47/20 o výměře 78 m2, 1546/12 o
výměře 12 m2, 1546/78 o výměře 99 m2, 1555/7 o výměře 20 m2 k.ú. Vojnův
Městec mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad
Sázavou a Ing. Petrem Krhounkem, bytem Žďár nad Sázavou, Okružní 1893/7,
PSČ 591 01 a Ing. Šárkou Krhounkovou, bytem Bystřice pod Hostýnem,
Přerovská 135, PSČ 768 61 za celkovou cenu 68 931 Kč. Hlasování: pro 12, pro-
ti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. ● 10. Rozpočtové opatření č. 7/2022
Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje rozpo-
čtové opatření č. 7/2022 dle návrhu. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato. ● 11. Smlouva o zřízení spořícího účtu u ČSOB
Usnesení k bodu č. 11: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje založení
spořícího účtu u ČSOB pro převedení volných finančních prostředků z bankov-
ních účtů. Hlasování: pro 10, proti 2, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. ● 12.
Sdružení obcí Vysočiny – stanovy  Usnesení k bodu č. 12: Zastupitelstvo schva-
luje nové znění Stanov Sdružení obcí Vysočiny, revidovaných v souvislosti s plat-
nou legislativou a pověřuje svého zástupce ve valném shromáždění Sdružení ob-
cí Vysočiny, aby schválil tyto Stanovy na valném shromáždění Sdružení obcí
Vysočiny. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. pokračování na str. 21

Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2022

Zprávičky z mateřinky

Biocentrum Občiny
Probíhají závěrečné práce, skládka

sedimentu je rozrovnána dle požadav-
ku CHKO a dle schválené projektové
dokumentace. Během prázdnin zhoto-
vitel dokončí opevnění hrází obou ryb-
níků a utěsnění bezpečnostního přelivu
na rybníku V Občinách. Městys objed-
nal firmu na opravu rozdělovacích ob-
jektů, aby mohl být schválen
Manipulační a provozní řád, který je
podmínkou kolaudace. 

Oprava kabin na hřišti 
a osázení svahu
Osázení svahu je již dokončeno.

Byly vyměněny okna a dveře a pokra-
čují práce na opravě vnějšího pláště.
Budeme pokračovat na plánech na opra-
vu vnitřních prostor, kde by měla vznik-
nout kuchyňka, toalety, sprchy, šatny 
a technické zázemí pro konání kultur-
ních a sportovních akcí.

Závěrem školního roku jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláčky a za
doprovodu pedagogů ZŠ si děti  prohlédly novou třídu, vyzkoušely školní lavici.
Do školy letos odchází všech 8 předškolních dětí.

Dětem a rodičům přejeme krásné dny plné sluníčka, radostí a těšíme se brzy na
viděnou. Mateřská škola bude mít přerušený provoz od 18.7.-26.8. 2022 z důvodů
čerpání dovolené.                                                     p.učitelky, MŠ Vojnův Městec

Rozloučení s žáky 5. ročníku
Děti, které ukončily letošní pátý ročník,
od nás odcházejí na 2.stupeň do ZŠ
Krucemburk nebo Ždírec nad
Doubravou. 29. června jsme se s nimi
rozloučili na slavnostním vyřazení na
radnici ve Vojnově Městci, 30.června
na základní škole. 

Co se u nás za pět let (na)učili?
● Češtinu, angličtinu, matematiku, in-
formatiku ●  Malovat, sportovat, zpívat
●  Plavání a bezpečně jezdit na kole ●
Základy bezpečného chování v online

Autobusová zastávka
Horní autobusová zastávka ve směru

od Žďáru nad Sázavou je již dokončena,
byla vyhotovena závěrčená zpráva pro
vypořádání dotace z Kraje Vysočina z ti-
tulu Bezpečná silnice 2021.

Zkapacitnění vodovodu
Byly schváleny dokumenty pro sout-

ěž na zhotovitele stavby a proběhla pří-
prava pro podání žádosti o dotaci, na je-
jíž vypsání čekáme. Smlouva o dílo bu-
de platná v případě získání dotace. 

2RD zahrádky
Po dlouhém vyřizování ze strany pro-

jektana o souhlasy dotčených orgánů,
máme již platné stavební povolení, 
a připravujeme soutěž na zhotovitele
stavby. Podali jsme žádost o dotaci na
zasíťování. Po přípravě parcel pro stav-
bu rodinných domů bychom řešili v za-
stupitelstvu pravidla pro výběr zájemců.

Výsadba stromů
Ve spolupráci s firmou Natura Verde

bylo požádáno o dotaci na výsadbu
stromů z Ministerstva životního pro-
středí. Stromy by měly být vysázeny 

v okolí rybníku Šišmák, dale směrem 
k čistírně odpadních vod, bude prove-
dena náhradní výsadba na náměstí za
pokácené lípy a pod zemědělským dru-
žstvem.

Na dětské hřiště u zdravotního střediska byl umístěn nový herní prvek
Stezka odvahy, který byl vybrán dětmi ze základní škola a následně proběh-
lo schválení v radě
městyse. Instalaci
nového herního
prvku a nátěr
stávajících herních
prvků provedli pra-
covníci údržby.
Dětem přejeme,
aby si na hřišti užily
mnoho zábavy ne-
jen v prázdni-
novém čase.

Otevírací doba Pošty Partner 8.8.2022 - 19.8.2022

dopoledne odpoledne
Pondělí 8:00 - 10:00 zavřeno 
Úterý zavřeno 13:30 - 16:30
Středa 8:00 - 10:00 zavřeno
Čtvrtek zavřeno 13:30 - 16:30
Pátek zavřeno 13:30 - 16:30
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Noc v knihovně
Prosím rodiče dětí, které chtějí prožít
prázdninovou noc v knihovně, aby 
nahlásili děti knihovnici Mirce
Zvolánkové během měsíce srpna. 
Sraz účastníků bude 2. září 2022 
v 19:30 před knihovnou.

Pouťové posezení
Posezení registrovaných
dospělých čtenářů se 
uskutečnilo 14.7.2022.
Nálada byla skvělá a do-
brůtek spousta. Jedna va-
da ale byla, když jsme šli
domů, pěkně jsme zmok-
li. Moc se těšíme na další
setkání. Přijďte mezi nás. 

knihovnice Mirka

vých školách dařilo a aby našli podpo-
rující učitele ve svém dalším vzdě-
lávání. Budeme s láskou vzpomínat. 

Mgr. Jolana Smyčková
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Vojnoměstecká pouť 2022
Třetí červencový víkend patřil tradičně Vojnoměstecké pouti. Počasí po celý víkend přálo, a tak
se pouť vydařila.

Po dvouleté pauze a stavbě nového hřiště se v pátek uskutečnil pouťový fotbálek, večer násle-
dovala zábava v sokolovně, k poslechu a
k tanci zahrála kapela Ochranná známka.

V sobotu začala v malé zasedací míst-
nosti víkendová výstava bonsají a suise-
ki, která se těšila z velkého počtu asi 700
návštěvníků. Odpolední program pokra-
čoval u hasičské zbrojnice. O úvodní hu-
dební vystoupení se postaral pan
Bohuslav Šilera a poté zahrála kapela
Zakopaný pes.

V neděli se v kostele sv. Ondřeje ko-
nala poutní mše svatá, následovalo pose-
zení u kostela s občerstvením, děti měly
možnost využít skákací hrady.

Po celý víkend byly na náměstí pou-
ťové atrakce a mnoho prodejních stánků
s různorodým sortimentem výrobků.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci akcí.

Rozloučení s žáky 5. ročníku pokračování ze str. 20

světě ●  Vyrobit Morenu a vyprovodit
zimu ze vsi ●  Sestavit Lego robota 
a naučit se jej programovat ●
Prezentovat své názory ●  Stavět z Rota
●  Pozorovat a vnímat krásu přírody 
a místa, v němž žijeme ●  Postavit do-
mečky ze skutečných cihel a malty ●
Hlásit v obecním rozhlase ●  Online
anglicky konverzovat s rodilými mlu-
včími ●  Zahrát si divadlo a vystupovat
ve školní Superstar ●  Pracovat v týmu
●  Heslo mušketýrů „Jeden za všechny,
všichni za jednoho.“ ●  Zasedat ve
školním parlamentu ●  Hlasovat 
v místním zastupitelstvu přímo na rad-
nici ●  Zahrát maňáskové divadlo 
v angličtině ●  Porozumět hvězdám 
a planetám ● Organizovat olympijské
hry pro mladší spolužáky ● Vystupovat
na veřejnosti a reprezentovat naši ško-
lu na akademii a na zahradní slavnosti

Přejeme všem dětem, které od nás od-
cházejí na 2.stupeň, aby se jim na no-

Zdeněk Šulc, Petr Havelka,
František Sýkora

Informace z knihovny
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