Usnesení ZO Věcov č. 3/2014
konaného dne 29.5.2014 v 18:30 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., Šikula J., ing. Chroust, Prchal L, Straka J., Bc.
Havlová K.
Omluveni: Lamplotová M.
Nepřítomen:
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání
2. Volba pracovních komisí
3. Výběr dodavatele na výměnu oken v ZŠ, na OÚ a v Míchově
4. Záměry obce – prodej, nákup, budování
5. Seznam místních a pomístních názvů v obci
6. Rozpočtové opatření č. 1/2014
7. Zpráva o provedení kontroly ZŠ a MŠ Věcov
8. Ostatní záležitosti
9. Diskuse
10. Usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• kontrolu usnesení:
a) výše částky od 330 000 Kč a výše za vybudování inženýrských sítí v lokalitě
za Laštovicovými, zatím dodělat ostatní sítě v lokalitě u hřiště Věcov a
J.Pavlovice u lihovaru
b) pan Pavel Prchal zjistil stav smíšeného lesa, smrkové kultury málo a nutnost
zakoupit vše jako celek, OU dá přednost jiným zájemcům o koupi celku
c) starosta podal přehled činnosti na dohody v roce 2013: 37 100 Kč voda +
81 404 Kč les = 118 504 Kč. Hlavní činnost pracovníka cca 208 000 Kč –
předpoklad – vše splněno. Pracovník na HPP by nastoupil cca od roku 2015
• průběh jednání o výstavbě infrastruktury v lokalitě U Hřiště (vodovod, kanalizace,
VO, komunikace a předložený návrh GP na rozdělení pozemků pro infrastrukturu
(Obec , Kadeřávkovi, Dobrovolná).
• Zásady KÚ Vysočina o poskytování dotací na opravy a repase požární techniky pro
JPO s CAS – 150 000 – 250 000 KČ.
• Výzvu Kraje Vysočina o ochraně životního prostředí – grant FV 2014
• Zprávu o provedení kontroly PO ZŠ a MŠ Věcov za rok 2013 – bez závad
• nabídku ceny 81 000 Kč na dokončení rekonstrukce bezdrátového místního rozhlasu
ve Věcově od firmy JD Rozhlasy Vigantice
• dopis SH ČMS Žďár nad Sázavou zásluhách hasiče p. Jana Tatíčka z Odrance a jeho
vyznamenání titulem „Zasloužilý hasič“
• dopis starosty všem spoluobčanům o donášce Občasníku Vrchy – vyjde v občasníku
v květnu 2014
• dopis občanům a chalupářům z Odrance o průběhu realizace veřejného vodovodu a
jejich komplikacích se státními orgány – vyjde v občasníku v květnu 2014
• pořádání Českého poháru v orientačním běhu na Odranci ve dnech 7. a 8. června 2014
– KOS Brno, p. Petr Strejček
• rozpočet Mikroregionu Novoměstsko: výdaje 360 600 Kč, příjmy 360 600 Kč
• záznam o poskytnutí metodické pomoci obci Věcov od MV – JUDr Hostomská –
OZV, jednání RO a ZO, a jiné
• výroční zprávu centra WALDA Odranec za rok 2013 - návrh

•
•
•

darování výtisku publikace od p. Piuse Ďurovce – Výročí založení Míchova v roce
2013 – barevné foto , které bylo na výstavce
pořízení skluzavky na dětské hřiště Míchově – v jednání je umístění a likvidace
stávajících prvků
vyměření pozemku u obecní studny v k.ú. Míchov – GP, výměra 117 m2, nově
vytvořená parcela k prodeji pč. 493/8 – p. Bukáčková Věra, Míchov. Bylo schváleno
k prodeji dle záměru č. 1/2014 v ZO č.2/2014 ze dne 27.3.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program jednání složení pracovních komisí: návrhová M. Prudká, J. Šikula,
zapisovatel J. Librová, ověřovatelé zápisu P. Prchal, V. Zobačová
• výběr firmy pro výměnu oken v ZŠ Věcov a to firmou PKS Žďár nad Sázavou – cena
208 817 Kč; OÚ Věcov okna na sociálním zařízení a Kovárna Míchov okna + dveře
firma VPO okna Bystřice – cena 119 471 Kč a pověřuje starostu obce sepsáním
smlouvy o dílo
• z důvodu ukončení stavebního povolení realizaci komunikací v nové lokalitě
rodinných domků v Jimr. Pavlovicích v celkové částce 797 283 Kč
• návrh na opravu komunikace v m.č. Štarkov (Spálený dvůr) – Míchov a podání
žádosti o dotaci (Rozvoj vesnice) 420 bm o šířce 4 m v délce 1 650 m (150 000 Kč +
150 000 Kč vlastní zdroje)
• změnu místních a pomístních názvů dle přílohy 1/3/2014
• rozpočtové opatření č. 1/2014 k 31.3.2014 dle přílohy 2/3/2014
• záměr nákupu radaru do obcí Míchov a Věcov
• rekonstrukci místního rozhlasu v ceně 81 000 Kč od firmy JD Rozhlasy Vigantice
• Darovací smlouvu KUJIPOOVS60N – přijetí daru ve výši 3 990 Kč na podporu
vzdělání a mimoškolní aktivity
• celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny (vodné a stočné za rok 2013)
dle přílohy 3/3/2014
• cenu vodného skutečný náklad: 20 Kč – návrh platby15 Kč, stočného skutečný náklad:
10 Kč – návrh platby 8 Kč pro trvale bydlící občany (z rozpočtu obce se doplatí 5 Kč
vodného a 2 Kč stočného) – vše pro rok 2014
• smlouvy s firmou EKOKOM pro zajištění zpětného odběru OS201420002027
a využití odpadů z obalů a pověřuje starostu sepsáním smlouvy

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
• záměr obce č. 2/2014 na prodej pozemku pč. st. 108, zast. pl. a nádvoří o výměře 127
m2 a část pč. 74/1 , zahrada, cca 500 m2, vše v kú. a obci Věcov. Cena 10 Kč,
zastavěná pl. 20 Kč.
• záměr obce Věcov č. 3/2014 na prodej nově vzniklého pozemku 460/13 o výměře
2225 m2 v k.ú. Jimramovské Pavlovice (pod skládkou kom. odpadu) v ceně 40 Kč/m2
a převod pozemků pod skládkou z k.ú. Jimramovské Pavlovice do k.ú. Jimramov
(změna katastrálních hranic)
• záměr obce Věcov – výhledový pro období roku 2016: úprava elektrického vedení
ze sloupů pod zem ⇒ reko veřejného osvětlení v m. č. Koníkov. Jednat dále
s pořizovatelem – E ON a projektantem
• záměr obce č. 4/2014 odkup pozemků v k.ú. Míchov pč. 177/2 a pč. 178/2 za 10 Kč –
cca 1500 m2 a to na základě doporučení OsV v Míchově – bude dále jednat

Zastupitelstvo obce pověřuje:
• starostu obce dohodnout se s místním hasičským sborem Věcov o požadavcích na
opravu CAS – zjistit rozsah a odhad ceny za opravu
• starostu obce zjištěním skutečných celkových nákladů na umístění radarů +
vytipováním míst pro umístění
• redakční radu sepsáním příspěvku o významné události – udělení titulu „Zasloužilý
hasič“ bratru Janu Tatíčkovi, st. Odranec čp. 18.
• starostu sepsáním a podpisem schválených smluv – dodavatel na okna, EKOKOM
Návrh usnesení přečten, doplněn a necháno o něm hlasovat:
Hlasováno o usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno

Skončeno ve 21:10 hodin
Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká

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

-------------------------------------Jarmila Librová
místostarostka obce

