Usnesení č. 2/2014 z řádného jednání ZO
konaného dne 27. března 2014 v 18:00 hod. v restauraci ve Věcově
Přítomni: Vraspír Z., Mgr. Prudká M., Prchal P., Sedláček J., ing. Štěrbová A., Librová J.,
Totušková E., Zobačová V., Černý M., Lamplotová Kadlecová M., Šikula J.
Omluveni: ing. Chroust J., Bc. Havlová K., Prchal L.
Nepřítomen: Straka J.
Program jednání:
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání
2. Volba pracovních komisí
3. Změna územního plánu obce č. 1
4. Smlouva o zřízení věcného břemene NN Strašil Roženecké Paseky
5. Prodej pozemku
6. Žádosti ostatních – pozemek skládka Jimramov
7. Ostatní záležitosti
8. Diskuse
9. Usnesení, závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• dopis České televize – odpověď na pokrytí území digitálním signálem s konstatováním –
využití satelitů
• nabídka pozemků Kadeřávkových – z důvodu nezájmu o tyto pozemky je nabídnout
žadatelům o obecní pozemky nebo potencionálním zájemcům o stavbu – nepodařilo se
získat zájemce z řad místních občanů
• majetkoprávní vypořádání skládky v k.ú. Jimramovské Pavlovice
• nabídku Truhlářství Musil, Ruda 40
• přijetí dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 61 000 Kč
• průběh kontroly na poskytování sociálních služeb,k která proběhla 03/2014 na OÚ Věcov
v byla zaměřená na plnění podmínek
• oznámení o provedení zápisu – změna užívaného pozemku pod stavbou čistička Věcov
(ostatní plocha) a sklem Gregorovi Jimramovské Pavlovice (ostatní plocha)
• vyčíslení předpokládaných úspor při změně dodavatele plynu a elektřiny – OÚ Věcov
59 339 Kč, ZŠ Věcov 11 450 Kč
• nabídku k odkupu lesa v k.ú. Jimr. Pavlovice 34 807 m2 za cenu cca 1 050 000,- Kč
• práci p. Jaromíra Černého – Po stopách rumunských křížů
• zprávy ze zasedání Rady obce:
- na VPP Přijati p. Neumann Lukáš, Rož. Paseky, p. Neumann Petr, Rož. Paseky
a p. Vařák David, Odranec
- zpřístupnění hřiště v Rož. Pasekách pro sportovní využití pro přespolní sportovce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• návrhovou komisi – M. Prudká, M. Lamplotová
zapisovatel – J. Librová
ověřovatelé – P. Prchal, V. Zobačová
• program jednání
• změnu územního plánu č. 1/2014. Zprávu o uplatnění územního plánu Věcov
zpracovanou MěÚ Nové Město na Moravě, odborem stavebním a životního prostředí
Schváleno jednohlasně
v březnu 2014
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014130004369/001v k.ú. Roženecké Paseky,
p. Strašil
• realizaci záměru č. 1/2014 podle souhlasného stanoviska OSV Míchov – týká se
p. V. Bukáčkové – odkup obecního pozemku kolem studny s podmínkou přístupu ke
studni v ceně 20 Kč/m3 - p.č. 493/1, ostatní plocha cca 160 m2
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•

Schváleno jednohlasně
uzavření smlouvy s fy Frantíka ČS na zpracování a podání žádosti na nákup svozového
vozu a 10 kontejnerů z Evropského fondu v cenové relaci 45 000 Kč (25 tis. +20 tis. Kč
studie o odpadech v obci), 70 000 – 90 000 Kč dle přidělené částky, 30 000 Kč výběrové
řízení, 60 000 Kč dokončení, vyúčtování, závěrečná zpráva – hlasováno 8 x pro
(Zobačová, Štěrbová, Totušková, Vraspír, Sedláček, Šikula, Černý, Prchal P.), 3 x proti
(Prudká, Lamplotová, Librová), zdržel 0

Zastupitelstvo obce pověřuje:
• starostu obce zjištěním informací o cenách pozemků, stavbě inženýrských sítí, budování
silnice a pokusit se o nové řešení ve výstavbě v dané lokalitě
• p. Pavla Prchala zjištěním stavu lesů – Němcův, Bukáčkův Skřipských pro možnost
případného odkupu
• starostu obce dodáním podkladů pro vyčíslení finančních prostředků za stávající
zaměstnance pečující o les, vodu, ČOV – dohody za účelem zřízení pracovního místa
s touto náplní práce

Ukončeno ve 20:20 hodin
Zapsala Mgr. Miroslava Prudká

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

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

Schváleno jednohlasně
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