Usnesení č. 1/2014 z řádného jednání ZO
konaného dne 13. února 2014 v 19.00 hod. v ZŠ ve Věcově
Přítomni: Vraspír Z., Mgr. Prudká M., Prchal P., Sedláček J., Bc. Havlová K., ing. Štěrbová A.,
Prchal L., Librová J., Totušková E., Zobačová V.
Omluveni: Černý M., Šikula J., ing. Chroust J., Lamplotová Kadlecová M., Straka J.
Program jednání:
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání
2. Volba pracovních komisí
3. Vyúčtování poplatku za skládkovné r. 2014
4. Rozpočtové opatření č. 8/2013
5. Územní plán obce – změna č. 1 – schválení dle připomínek
6. Podání žádosti o dotace – POV – okna ZŠ Věcov
7. Vodovod Věcov, vodovod Míchov
8. Záměr obce Věcov č. 1/2014
9. Ostatní záležitosti
10. Diskuse
11. Usnesení, závěr
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu usnesení: průběh pokrytí digitálním signálem přetrvává
- změnu č. 1 s těmito návrhy:
a) 1 k.ú. Jimramovské Pavlovice Kalášek Bohumil – zahrada ANO
b) 2 k.ú. Míchov Mátlová Renata – zahrada ANO
c) 3 k.ú. Odranec Štorek Petr – plocha pro bydlení NE
d) 4 k.ú. Odranec Lamplot Milan – pod hřištěm NE
e) 5 k.ú. Odranec Lamplot Milan – parcely ANO společně s Husákem Bohumilem
f) 6 k.ú. Odranec Husák Bohumil – parcely ANO společně s Lamplotem Milanem
g) 7 k.ú. Odranec ing. Zezulka František – za školou ANO
h) 8 k.ú. Roženecké Paseky Zavadil Ladislav – dílna u domu ANO s omezením
i) 9 k.ú. Roženecké Paseky Šauer Jaromír – parcela Spálený dvůr NE
j) 10 k.ú. Roženecké Paseky Prudký Luboš – lyžařský vlek – ANO ponechán bez
rozšiřování a bez staveb
k) 11 k.ú. Roženecké Paseky Budilová Petra – bydlení – minimálně garáž ANO
l) 12 k.ú. Roženecké Paseky Kadlec Radek – bydlení vedle Procházka ANO
m) 13 k.ú. Roženecké Paseky Sedláček – NE
n) 14 k.ú. Věcov Kadeřávek Miroslav – kůlny ANO s omezením
o) 15 k.ú. Věcov – Prudká Eva – nad Božími mukami ANO
p) 16 k.ú. Věcov – Sodomka František – pod Zítkovi po přezkoumání ANO
q) 17 k.ú. Věcov – Dvořák Miloš – nad Štěrbovi ANO
r) 18 k.ú. Věcov – Obec Věcov – u hřiště NE pozastaveno
s) 19 k.ú. Věcov – Navrátilová – pod hřišťátkem ANO
t) 20 k.ú. Míchov – pod Lomontem NE
u) 21 k.ú. Míchov - Obec Věcov – vedle Šikuly k J.P. ANO
- informaci o provozu vodovodu Věcov, vodovodu Míchov: ztráta v Míchově 1600 m3 a ve
Věcově 1930 m3 – opatření – výměna vodoměrů a zaplombování
- dopis Sdružení místní samosprávy – záchrana pošt
- hospodaření v obecním lese
- pravidla pro rozdělování odměn pro zastupitele a ponechání ve stejném znění
- žádost okresního soudu o návrh přísedícího a ukončení období pro ing. Chrousta st.
- vyhodnocení projektu žáků ZŠ Věcov
- pronájem bývalé prodejny v Míchově
- placení nájmu za prodejnu Roženecké Paseky – asi 1300Kč/rok
- orientační běh na Odranci
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-

schválení příspěvků pro nadace a sdružení
výsledky Tříkrálové sbírky
přehled akcí pro rok 2014
výzvu katastrálního úřadu o aktualizaci místních a pomístních názvů lokalit ve správním
obvodu obce

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- pracovní komise:
návrhová M. Prudká, J. Sedláček
zapisovatel: J. Librová
ověřovatele: L. Prchal, V. Zobačová
- program jednání
- přílohu č. 1/2014 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 (Poplatky za odpady): 400 Kč
trvale bydlící + doplatek od obce, 440 Kč + 60 Kč paušál pro rekreanty, slevy beze
změny
Změny – výše poplatku 500 Kč, datum splátek
- rozpočtové opatření 8/2013 – náhrada za 7/2013 dle přílohy č. 2
- výměnu oken a vstupních dveří v ZŠ Věcov (109000 Kč dotace + 200000 Kč obec
Věcov) – podání žádosti z POV
- rozdělení hospodářského výsledku – 78000 Kč z rezervního fondu
- závazné ukazatele pro rok 2014 pro p.o. ZŠ a MŠ Věcov pro čerpání rozpočtu
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- příspěvek na laparoskopický přístroj do nemocnice Nové Město na Moravě ve výši
11 550 Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce obesláním výsledků dotčených účastníků a nabídek nových lokalit
stavebních ploch pro odmítnuté žadatele
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
- záměr č. 1/2014 - prodej části pozemku p.č. 493/1 v k.ú. Míchov o výměře 160 m2
za cenu 20 Kč/m2
-

Ukončeno ve 21:30 hodin
Zapsala Mgr. Miroslava Prudká

…………………………………
Zdeněk Vraspír
starosta obce

………………………………….
Jarmila Librová
místostarostka obce
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