Usnesení ZO Věcov č. 7/2014
konaného dne 9. 10. 2014 v 18:30 hod. v kanceláři OÚ ve Věcově
Přítomni: Vraspír Z., Sedláček J., Librová J., Prchal L., Lamplotová – Kadlecová M., Černý M.,
Prchal P., ing. Chroust J., Bc. Havlová K., ing. Štěrbová A., Straka J.
Nepřítomni: Mgr. Prudká M. - omluvena, Šikula J.- omluven, Zobačová V. – příchod v 19:00
hod., Totušková E.
Hosté: Kadlecová Edita
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání
2. Volba pracovních komisí
3. Záměry obce – prodej pozemku, nákup stojanu a jiné
4. Schválení smlouvy o dotaci z FV Kraje Vysočina
5. Ostatní záležitosti, různé (cca 6 bodů)
6. Diskuse
7. Usnesení, závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci od ing. Miloše Charváta o podání dokumentace na územní řízení – vodovod
Odranec a podání žádosti o dotaci
Oznámení o zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě od Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost, reg. centra Brno – odradonování vody ve vodovodu Věcov
Děkovný dopis od Svazu tělesně postižených Bystřice Nad Pernštejnem za poskytnutí
finančního příspěvku
Děkovný dopis starostovi obce od hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Běhounka za dosavadní
práci pro obec
Dopis od Diakonie Broumov – výzva k umístění kontejneru – čekáme na dodání kontejneru
Nabídku na repasování hasičského vozu CAS 25 RTHP – možnost čerpání dotace
až 150000 Kč. Bude se zpracovávat
Informace o činnostech obce a zaměstnancích VPP
Informaci o proběhlém záměru odkupu obecního pozemku v Míchově – p. Věra Bukáčková
Informaci o pořízených světelných radarech v Míchově a ve Věcově
Informace o těžbách a ostatních činnostech v obecních lesech. Všechny činnosti probíhají
dle schváleného LHP, který je platný a závazný do roku 2016.
Informaci o pořízení svozového vozidla na bioodpady ještě v letošním roce

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání beze změn a doplnění
Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 - schváleno
Složení pracovních komisí: návrhová komise - K. Havlová Bc., M. Lamplotová- Kadlecová;
zapisovatelka - J. Librová; ověřovatelé zápisu - L. Prchal, P. Prchal
Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 - schváleno
Prodej pozemku z majetku obce dle záměru č. 5/2014 - přístupové cesty podél zaplocené
zahrady v k.ú. Míchov, p.č. část 7/1 v PK 7 (Homolkova zahrada), cca 200 m2 za cenu 10,Kč/m2. Prodej žadateli panu MUDr. Františku Zítkovi , Bystřice n/P (vlastník nemovitosti
čp.2 v Míchově)
Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 - schváleno
Odkup dřevěného infopanelu pro potřeby obce Věcov od Klubu českých turistů za 2500 Kč.
Panel je umístěn u prodejny potravin ve Věcově.
Pro 11 Proti 0Zdrželo se 0 - schváleno
Finanční dar pro úspěšného sportovce z Věcova p. Matěje Peňáze (mistr světa v Kickboxu
ve své kategorii) a darovací smlouvu na schválenou finanční částku.
Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 - schváleno
Přijetí finančního daru od ing. Jana Chrousta z Jimramovských Pavlovic na odpadové
hospodářství a darovací smlouvu na finanční částku.
Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 - schváleno
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi obcí Věcov a RWE GasNet s.r.o., se sídlem
v Ústí nad Labem – č. smlouvy 9414005662/160936 včetně dodatku č. 1. Jedná se o
rozšíření STL plynovodu Věcov k nové bytové výstavbě u hřiště a jeho provozu.
Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 - schváleno
Rozpočtové opatření 5/2014 – z důvodu schválených finančních operací (záměry, nákupy,
dary..) - viz příloha
V 19:00 příchod zastupitelky p. V. Zobačové
Pro 12 Proti 0 Zdrželo se 0 - schváleno
Příjem dotace a schválení smlouvy č. FV00976.0014 z Krajem Vysočina – Grantový
program Fond Vysočiny – Rozvoj vesnice 2014 v částce 150000 Kč na opravu místní
komunikace Roženecké Paseky, Míchov
Pro 12 Proti 0 Zdrželo se 0 - schváleno

Zastupitelstvo obce ukládá:
Oznámit ukončení činnosti správci obecního lesa p. Uhlířovi a poděkovat mu za jeho
odvedenou práci spolupráci s obcí při správě lesů.

Hlasováno o usnesení: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno

Skončeno v 19:30 hodin
Zapsala: Marcela Lamplotová-Kadlecová

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

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

