
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2019 

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2019 konaného dne 19. února 2019. 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17:00 hodin. 
Přítomno 13 zastupitelů, nepřítomni 2 zastupitelé – dle prezenční listiny. 

 
 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
 
Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Moniku Beranovou a ověřovatele Karla Malivánka a 
MUDr. Petra Machalu. 
 
Zastupitel Karel Malivánek vznesl námitku a požadoval zařadit do programu Zprávu o 
závěrečném přezkoumání hospodaření za rok 2018. 
Starosta oznámil, že Závěrečný účet spolu se Zprávou o závěrečném přezkoumání 
hospodaření za rok 2018 bude projednán v příštím jednání zastupitelstva. 
 
Usnesení 
Návrh zastupitele Karla Malivánka o zařazení Zprávy o závěrečném přezkoumání 
hospodaření za rok 2018. 
 

Hlasování: pro 3, proti 9, zdržel se 1 
 Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení  
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu. 
 

Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se 0 
 

2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11.12.2018. 
K zápisu nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen. 
 
 

3. Zpráva o činnosti rady 
 
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 11.12.2018, 
23.1.2019 a 18.2.2019. Po diskuzi nebyly k zápisům a usnesením z jednání rady vzneseny 
další připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.  
 
 
 



4. Návrh na změnu územního plánu č. 1 – č. 4 
 
Návrh na změnu územního plánu č. 1  
 
Návrh manželů xxxxxx, bytem xxxxxx, na pořízení změny územního plánu na dostavbu 
rekreačních objektů v prolukách na pozemcích č. 199, 1009/8, 1009/5, 1009/34 v k.ú. Vojnův 
Městec, kde již stavba existovala v minulosti. 
 
Usnesení 
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Vojnův 
Městec a podmiňuje pořízení změny č. 1 úhradou podílu nákladů uvedených v § 45 odst. 4 
stavebního zákona na jejichž návrhy a z jejichž výhradní potřeby je změna č. 1 pořizována. 
 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
 

Návrh na změnu územního plánu č. 2 
 
Návrh pana xxxxxx, bytem xxxxxx, na pořízení změny územního plánu na výstavbu 
rodinných domů na pozemcích č. 285/4 a 290/1 v k.ú. Vojnův Městec. 
 
Usnesení 
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec neschvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu 
Vojnův Městec.  
 

Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 2 
  

Návrh na změnu územního plánu č. 3 
 
Návrh pana xxxxxx, bytem xxxxxx, na pořízení změny územního plánu na výstavbu 
rodinného domu na původních základech zbořeniště na pozemcích č. 184, 904 a 903/2 v k.ú. 
Vojnův Městec, část Nová Huť. 
 
Usnesení 
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu Vojnův 
Městec a podmiňuje pořízení změny č. 3 úhradou podílu nákladů uvedených v § 45 odst. 4 
stavebního zákona, na jejichž návrhy a z jejichž výhradní potřeby je změna č. 3 pořizována. 
 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrh na změnu územního plánu č. 4 
 
Návrh pana xxxxxx, bytem xxxxxx na pořízení změny územního plánu na výstavbu rodinného 
domu na pozemku č. 566/38 v k.ú. Vojnův Městec. 
 



Usnesení 
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu a 
podmiňuje pořízení změny č. 4 úhradou podílu nákladů uvedených v § 45 odst. 4 stavebního 
zákona, na jejichž návrhy a z jejichž výhradní potřeby je změna č. 4 pořizována. 
 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
 

 
5. Veřejnoprávní smlouva na období 2019 – 2022 o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich 

 
Usnesení 
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec souhlasí se schválením Veřejnoprávní smlouvy na 
období 2019 – 2022 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uzavřenou mezi městem 
Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou a městysem Vojnův Městec, Vojnův 
Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
 
   

6. Volba člena finančního výboru 
 

Dosavadní členka finančního výboru Monika Beranová podala k 21.1.2019 žádost o 
odstoupení z funkce člena finančního výboru a to kvůli pracovnímu poměru na úřadě městysu 
Vojnův Městec. 
Předseda finančního výboru MUDr. Petr Machala navrhl nového člena finančního výboru 
Mgr. Jiřího Šikla, jiný návrh nebyl předložen. 
 
Usnesení 
Zastupitelstvo volí s účinností od 19.2.2019 nového člena finančního výboru Mgr. Jiřího 
Šikla, který nahrazuje ve funkci Moniku Beranovou. 
 

Hlasování: pro 11, proti 2, zdržel se 0 
 

7. Zpráva o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru 
 

Předseda finančního výboru MUDr. Petr Machala přednesl zprávu o činnosti finančního 
výboru a o provedených kontrolách MŠ, ZŠ, Římskokatolické farnosti Krucemurk a TJ Jiskra. 
Konstatoval, že nebyla provedena kontrola obce z důvodu odstoupení členky finančního 
výboru, který byl v neúplném složení. Dále MUDr. Petr Machala dodal, že kontrola bude 
dokončena a přednesena na dalším jednání zastupitelstva. 
 
Předsedkyně kontrolního výboru Petra Jarošová přednesla zprávu o činnosti kontrolního 
výboru.  
 
 



8. Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2019 
 

Městecký potok 
Proběhne revitalizace 3. části Městeckého potoka, kterou bude provádět investor Lesy ČR 
v lokalitě od xxx po ústí do rybníku Šišmák. Zahájení akce je plánováno na duben 2019. 
Škrabka školka 
Hygienická kontrola v MŠ Vojnův Městec zjistila nevyhovující škrabku na brambory. 
Pořízení nové škrabky bude financováno z vlastních zdrojů MŠ, zdroje MŠ budou 
přehodnoceny v dalším období. 
 Kniha včera a dnes 
Starosta informoval o plánovaném vydání publikace s historickými a novodobými 
fotografiemi městysu Vojnův Městec a požádal o dodání dobových fotografií. 
Dotace na rekonstrukci obecního úřadu 
Starosta informoval o zamýšlené žádosti na dotaci na rekonstrukci datových sítí v kancelářích 
a o plánované vnitřní rekonstrukci kanceláře. 
Zkapacitnění vodovodu 
V současnosti platné územní rozhodnutí. Projekt pro stavební řízení zahájen, nutno doplnit 
žádost dle požadavku ministerstva zemědělství v souladu s PRVKUKem, řeší se zásobování 
pitnou vodou v rámci skupinového vodovodu Želivka v případě potřeby. 
Biocentrum Občiny 
Čekáme na obdržení dotace, aby se mohlo začít v první části s odbahněním stávajících 
rybníků a ve druhé části s výstavbou nového rybníku. Nově byl vysoutěžen technický 
koordinátor stavby a koordinátor BOZP. 
Oprava místních komunikací 
Budeme dále pokračovat v opravách místních komunikací s možností využití krajských 
dotací, případně s dotací z ministerstva pro místní rozvoj. Příprava propojení nové ulice 
k mostku u č.p. xxx asfaltovou cestou. 
Humanitární sbírka 
Starosta informoval o připravované humanitární sbírce, která se bude konat ve dnech 4. - 29. 
března 2019. 
Čistá Vysočina 
Starosta informoval zastupitele o tradiční úklidové akci Čistá Vysočina, která se letos koná ve 
dnech 11. - 12. dubna. Sraz účastníků je vždy v 17:00 před budovou radnice. Bude 
propagováno a zveřejněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Různé, diskuze 
 

a) Žádost na prodej pozemků p. č.1610/1, 510, 511/4 v majetku městyse Vojnův 
Městec 

 
Usnesení 
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p.č. 1610/1, 510 a 511/4 pro xxxxxx, bytem 
xxxxxx, jelikož žádost není v souladu s územním plánem. 
 

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1 
 

b) Žádost na prodej pozemku č. 511/4, 510, 1610/1, 509/1, 508/1 v majetku městyse 
Vojnův Městec 

 
Usnesení 
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p.č. 511/4, 510, 1610/1, 509/1 a 508/1 pro pana  
xxxxxx, bytem xxxxxx, pozemky jsou v dlouhodobém pronájmu s roční výpovědní lhůtou. 
 

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1  
c) Vlajka pro Tibet 

 
Starosta Ing. Josef Macek informoval zastupitele o možnosti vyvěšení vlajky Tibetu a 
připojení se do každoroční mezinárodní kampaně, která se koná vždy 10. března na výročí 
Tibetského národního povstání, městys by musel vlajku zakoupit, protože vlajka, která zde 
byla vyvěšována každý rok, byla v osobním vlastnictví zastupitele Karla Malivánka. 
 
Usnesení 
Zastupitelstvo souhlasí s účastí na akci Vlajka pro Tibet pořízením tibetské vlajky a jejím 
vyvěšením na budově městysu dne 10. března. 
 

Hlasování: pro: 5, proti: 2, zdržel se: 6 
 Usnesení nebylo přijato. 

 
d) Diskuze o zveřejnění článku v periodiku Novinky 

 
Zastupitel Karel Malivánek vznesl požadavek na zapsání svého vyjádření do zápisu: 
„Upozorňuji zastupitelstvo, že došlo k porušení zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon 
v platném znění, v ustanovení § 4a a to tím, že starosta Ing. Josef Macek zakázal zveřejnění 
sdělení Karla Malivánka v periodiku Novinky, které jsou periodikem územního 
samosprávného celku.“ 
Pan starosta namítl, že je nepřípustné, aby zastupitel psal hanlivé články, ve kterém 
nevybíravým způsobem uráží vedení obce a vyzval p. Malivánka, aby svůj článek upravil tak, 
že bude obsahovat konstruktivní kritiku. Místostarosta upozornil, že dle zákona je časová 
lhůta na zveřejnění 3 měsíce, proto k pochybení ze strany obce nedošlo. Tomáš Grygar 



reagoval na příspěvek zastupitele Karla Malivánka a požádal zastupitele, aby pracovali 
týmově pro rozvoj obce.  
 
 

10. Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast při jednání a zastupitelstvo v 18:50 hodin ukončil a 
sdělil zastupitelům, že příští zastupitelstvo se uskuteční 16.4.2019 od 17:00 hod., místo 
původně plánovaného 25.4.2019. 

 
 

 
 
.................................... ....................................... 

        Ing. Josef Macek, starosta                       Martin Havlíček, místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

..................................... .......................................... 
MUDr. Petr Machala       Karel Malivánek 

 

 


