Usnesení řádného Zastupitelstva obce Věcov č. 8/2017
konaného dne 03. října 2017 v 18:00 hodin v restauraci ve Věcově čp. 81
Přítomni: Vraspír Z. (starosta), Prchal L., Librová J. (místostarostka), Ing. Štěrbová A., Topinka M.,
Peňáz M., Macháček P., Černý M., Zobačová V., Havlíček M., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Šikula J.,
Ing. Chroust J., Kostečka J.
Omluveni: --Veřejnost: --Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání
2. Volba pracovních komisí
3. Smlouvy, záměry obce, veřejné vyhlášky
4. Nabídky – příkopová mulčovací ramena
5. Nabídka – studie odkanalizování a ČOV obce včetně místních částí
6. Dopravní obslužnost Kraje Vysočina – nový dopravní systém
7. Vodovod Odranec – přípojky
8. Podané a schválené dotační akce obce 2017 – 2018
9. Ostatní záležitosti, volby do PS ČR
10. Diskuse
11. Usnesení, závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení –
o podvozek – přetrvává, sekací rameno – trvá
o autobusové spojení na Odranec – schůzka občanů v Odranci proběhla, požadavky byly
předloženy starostovi obce a poslány na Krajský úřad
o příkopové rameno za traktor – dnes na programu k projednání
 Vyhlášku MZe – návrh opatření obecné povahy na hospodaření v lesích – zákaz těžeb
 Veřejnou vyhlášku pro majitele lesů – je vyhotoven lesní hospodářský plán – osnova na období
2017-2026. Obdrží každý vlastník lesa osobně u p. Ing. Pištěka, NMNM.
 Nabídku firmy ENVIRO – Studie odkanalizování obce a ČOV Věcov včetně místních částí.
Nepřekročitelná cena 103.400 Kč + DPH 21% = 125.114 Kč . Nutno mít pro další jednání
a získávání dotací.
 Nabídky na mulčovací příkopové rameno dle Přílohy ZO 8/2017 č. 1 . Přesouvá se na další
jednání ZO pro podrobné prostudování. Do další sezony je dostatek času.
 Písemnou komunikaci mezi Obcí Věcov a Bc. Skryjovou – oddělení dopravní obslužnosti –
nesouhlasné stanovisko se zrušením spojů v m. č. Odranec a ponechání stávajících spojů – dopis
odeslán na Kraj
 Průběh realizace stavby vodovod Odranec - přivaděč k vodojemu a část rozvodu nad obcí je
hotov, probíhá stavba vodárny a dalších rozvodů po obci. Plán prací a termíny se stále mění
a posouvají.
 Plán akcí:
o DPS Věcov – probíhá zpracování a připomínkování PD
o sociální byty Jimramovské Pavlovice – dokumentace je již dokončena, probíhá
schvalování dotč. orgány a bude vše sloučeno do jednoho spol. řízení pro stav. povolení.
o sociální zařízení v ZŠ Věcov – dotace schválena, provede se o letních prázdninách 2018
o zasíťování pozemků nad hřištěm k. ú. Věcov – probíhá zpracování PD a všech podkladů
(zaměření geodetické, geologický posudek, DI, CHKO apod.)
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o v nejbližším termínu se provede penetrace povrchu komunikace u hřiště ve Věcově. Tato
akce je bez dotace
o je připravena oprava povrchu komunikace od Kadeřávkových k zahrádkám ve Věcově.
Tato akce re realizována s podporou dotace z MMR ČR ve výši 50 %
o ve Věcově byl vybudován pomocný vrt pro zvýšení kapacity pitné vody v období sucha
o ve Věcově u hřiště byl odbahněn záchytný rybníček na přívalové vody
Přípravné práce na konání voleb do PS PČR – nachystat místnosti + topení
Ukončení pracovního poměru p. Fuchse – porušení pracovní kázně
Obsazenost VPP – 3 ženy
Výhledová akce kompostárna – lokalita Věcov u kravína
Děkovný dopis p. Makovského za vstřícnost při oslavách jeho 93 narozenin
Prodloužení pracovní doby na Pošta Partner ve Věcově – od října ve stř. do 17, 00 hod.
Pracovní nabídky firmy STV Group Polička – volná pracovní místa s platem 28 – 40 tis. Kč.
Kotlíkové dotace Kraje Vysočina – probíhají dle výzev. Info najdete na letácích a nebo
na Krajském úřadě
Školení pro zastupitele
Cenovou nabídku na cca 136.000 Kč včetně DPH od firmy DÍLO Svratouch na oplocení hřiště
MŠ Roženecké Paseky. Pletivo, brána, branka, sloupky a podhrabové desky. Termín cca 11/2017
Cenovou nabídku p. Zavadila, R.Paseky na výrobu dětských domečků na dětská hřiště za cenu
15.000 Kč za kus včetně DPH a montáže na místě
Porucha vodovodu v Míchově za Vrátného a u váhy. Další porucha je zjištěna na kalníku v lese
pod sběrnou šachtou u silničky
Rozpočtové opatření č. 9/2017 schválené v RO č. 6/2017 dne 20. 09. 2017 – viz příloha
Informace z diskuse: oprava rozhlasu, oprava veřejného osvětlení, oprava vodovodu, jednání OV
Odranec – autobusy, věcovský plamínek, pořízení záchodků ke hřišti ve Věcově, nátěry uzávěrů,
hydrantů a kanálů ve Věcově, pořízení nového LHP (obecní lesy) pro období 2017-2026, opravy
dopravního značení a jiné.
Změnu územního plánu č. 2 - návrhy: (všichni žadatelé se na změnách ÚPD Obce Věcov č. 2.
budou podílet rovným dílem):
o Obec Věcov – Věcov – pod zastávkou – sběrný dvůr
o ing. Mička – Roženecké Paseky, Spalisko – výstavba RD
o ing. Kadeřávek – Věcov, u Laštoviců – lokalitu snížit na 2 pozemky pro výstavbu RD
o Votava Zdeněk – Věcov, u domu nad zastávkou a za Kadeřávkovi ve Věcově – výstavba
RD
o Straka Jan – Míchov – výstavba RD na zahradě za novostavbou
o Konvalinka Libor – Jimramovské Pavlovice – výstavba RD. Směr ke křížku a za
Dědičovou zahradou
o Obec Věcov – Míchov, proti L. Šikulovi + u silnice pod Zítkovi – výstavba RD
o Bobula Marek – Koníkov – výstavba RD. Zvětšení plochy na své zahradě
o Havel Petr – Míchov – posunutí hranice zahrady dle skutečnosti v terénu – zastavitelný
prostor
o Obec Věcov – dle jednání s p. Zeleným pozemky pod statkem v Jimr. Pavlovicích – pro
výstavbu RD

Zastupitelstvo obce schvaluje:


Program jednání ZO dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění
Hlasováno: Pro 15 Proti 0

Zdržel se 0 – schváleno
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Volbu pracovních komisí – návrh:
o Zapisovatel – Jarmila Librová
o Návrhová komise – Mgr. Miroslava Prudká, Jan Kostečka
o Ověřovatelé zápisu – Ladislav Prchal, Věra Zobačová
Hlasováno: Pro 15 Proti 0

Zdržel se 0 – schváleno

 Vyjádření osadního výboru Míchov k žádosti odkupu pozemků v k. ú. Míchov p. č. 418/30
o výměře 66 m2 a p.č. 418/50 – 93 m2 p. P. B., Brno - osadní výbor v Míchově nesouhlasí
s prodejem – na pozemku se nachází studna, okolní pozemky jsou v majetku SPÚ ČR. OsV
souhlasí s pronájmem nebo stavem beze změny. ZO akceptuje stanovisko OsV a nebude
vyhlašovat záměr prodeje. Hlasováno o tomto návrhu:
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Smlouvu ID ZZ02116.0008 o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Věcov ve výši
1.228.819 Kč na dofinancování akce - Vodovod Odranec
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Smlouvu č. 9900071772-1/VB o zřízení věcného břemene mezi Gas Net Ústí nad Labem, Mgr.
Miroslavem Sýkorou, Jimramovské Pavlovice 61 a Obcí Věcov na přípojku plynárenského
zařízení za jednorázovou úplatu 100 Kč. Dotčený pozemek pč. 283/14 v kú. Jimramovské
Pavlovice.
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Smlouvu o dílo č. 1711123231 mezi COLAS CZ, a.s. a Obcí Věcov na opravu místní komunikace
ve Věcově v částce 915.583 Kč včetně DPH. Úsek od Kadeřávků po zahrádky povrch z obalované
směsi.
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Smlouvu č. FV02046.0010 o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Věcov
na modernizaci a rozšíření veřejného osvětlení v místní části Míchov – celkové náklady 334.202
Kč, z toho dotace 150.000 Kč, podíl obce Věcov 184.202 Kč. Termín realizace do 31.10.2018.
ZO rozhodlo o zrealizování firmou EMONT, Nové Město N/M
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Realizaci nabídky firmy ENVIRO – Studie odkanalizování obce a ČOV Věcov včetně místních
částí. Nepřekročitelná cena 103.400 Kč + DPH 21% = 125.114 Kč a pověřuje starostu zajištěním
studie.
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Nákup mulčovacího příkopového ramene cca až na jaře 2018 po důkladném schválení a osobní
prohlídce – užší výběr proběhne na příštím jednání ZO
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Oplocení hřiště MŠ Roženecké Paseky dle cenové nabídky firmy DÍLO Svratouch do konce roku
2017. Pověřuje starostu na zajištění této akce
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Rozpočtové opatření č. 10/2017 ke dni 03.10.2017 dle Přílohy ZO 8/2017 – viz zápis
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Výrobu dětských domečků na hřiště v místních částech Jimramovské Pavlovice, Míchov,
Odranec, Roženecké Paseky – MŠ od p. Zavadila, Rožen. Paseky dle nabídky za 15 000,- Kč/ks
Hlasováno: Pro 15 Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
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 Zbudování hydrantu na obecním vodovodu v rámci pokládky přípojek pro novostavby u hřiště
v Míchově

Zastupitelstvo obce ukládá:

 Osadnímu výbor v Odranci svolat schůzku občanů kvůli přípojkám vodovodu, veřejnému
osvětlení a popřípadě autobusovému spojení

Návrh na usnesení z jednání: není nic doplněno ani navrhováno:

Hlasováno o usnesení:

Ukončeno v 20:30 hodin

-------------------------------------Zdeněk Vraspír
Starosta obce

Pro 15

Proti 0

Zdrželo se 0

-

schváleno

Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká

-------------------------------------Jarmila Librová
Místostarostka obce
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