
 
 
 
 
 

   Občasník Obecního úřadu Věcov 

(Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) 
 

 
Informace z OÚ 
 

� Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č.7/2010 
       konaného dne 14.12.2010 v 17.00 hod v kanceláři OÚ Věcov 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
�Zařazení pozemků pč. 422, 410, 412 dle PK v k.ú. Věcov (nad hřištěm) do územního plánu 

jako    plochy pro výstavbu RD a zařazení žádosti manželů Marečkových z Věcova o odkup 
pozemku v této lokalitě jako prvních v pořadí 
�Odprodej části pozemku pč. 414, 412, 416 vedené v PK v k.ú. Věcov p. Martinovi 

Vraspírovi, Žďár nad Sázavou pro výstavbu RD (výměra dle GP) za cenu  50 Kč /m2 
�Geometrický plán a  z něj vyplývající směny a převody pozemků č.86–N 350/2010 v k.ú. 

Odranec - náves 
�Odprodej pozemku dle geometrického plánu č. 64 – 778/2010   - díl „a“ z pozemku pč.č. 

208/4 v kú Koníkov p.K. Řádkovi, nebo směna za podíly v místních komunikacích 
s doplatkem rozdílu metrů za 10 Kč/m2 
�Schvaluje úpravy rozpočtu a provedení rozpočtového opatření č.5 a 6/2010 a pověřuje 

starostu provedením nezbytných úprav rozpočtu obce do konce roku 2010 
�Návrh rozpočtu obce Věcov pro rok 2011 dle předloženého návrhu FV 
�Schvaluje osadní výbory Míchov, Věcov, Roženecké Paseky, Koníkov a Jimramovské 

Pavlovice a jejich předsedy ing. Šárku Mičkovou, Josefa Sedláčka, Věru Zobačovou, Pavla 
Bukáčka, Milana Černého  
�Schvaluje osadní výbor v místní části Odranec, schválení předsedy se odkládá na příští 

jednání zastupitelstva 
�Smlouvu o zřízení věcného břemene se spol.  E.ON (úplatné za 1.620,-Kč bez DPH ) Věcov 

úprava sítě NN Michalík, vedené přes pozemek pč. 624 – m.k. 
�Podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova 2011, za účelem opravy střechy KD 

Rož. Paseky 
�OZV č.1/2010, o místním poplatku za psa 
�OZV č.2/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
�OZV č.3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
�OZV č.4/2010, o místním poplatku za vstupného 
�OZV č.5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 
�OZV č.6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,   

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

 

� Poplatek za psa 
   Poplatek za psa je třeba uhradit na obecním úřadě do konce února. Poplatek platí držitel psa a 
to ve výši 100,- Kč/pes za kalendářní rok, za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%. 
Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního či vdovského/vdoveckého důchodu, 
poplatek činí 50,-Kč /pes. Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa. 
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� Vodné a stočné za II. pololetí 2010 
   Platbu můžete uhradit hotově v Míchově p.Sedláčkovi v pátek dne 4. února od 18.00 – 
19.00 hod.  na Kovárně nebo ve Věcově na obecním úřadě od  7. – 18. února. 
 

�  Kulturní komise 
     Na letošní rok opět naplánovala kulturní komise několik akcí, o kterých Vás budeme vždy 
v předstihu informovat např. na duben se chystá setkání seniorů z obce Věcov a jejich místních 
částí, na leden a březen vítání občánků  a další. Přesné termíny budou vždy předem zveřejněny 
v místním zpravodaji.  
     Mimo plánované akce budou i nadále navštěvováni členy kulturních komisí a obdarováni 
jubilanti, kteří dosáhnou v r. 2011  60, 70, 75, 80, 85  a 90 let.  Dále budou obdarovány i 
manželské páry, které oslaví významné výročí  - zlatá nebo  diamantová svatba (prosíme 
manželské páry, které oslaví v roce 2011 výročí zlaté či diamantové svatby, aby se nahlásily na 
obecním úřadě nebo kulturní komisi).  
    Pokud  si  jubilant návštěvu kulturní komise nepřeje, je třeba ji odmítnout předem  (písemně 
nebo telefonicky na OÚ nebo členovi kult.komise). OÚ pak zašle písemné blahopřání (na 
dárkový balíček není nárok).  
    Blahopřát se chodí i jubilantům mimo správu obce (DPS, LDN apod.)   
 

 

� Složení kulturních komisí  
       
Věcov                                                                 Míchov  
Librová Jarmila  - předsedkyně                                 Škorpíková Jaroslava 
Dvořáková Marcela                                                   Uherková Ludmila 
Zobačová Věra                                                           Šikula Josef 
Nebola Jaroslav                                                          Sedláček Josef 
  
Jimramovské  Pavlovice                                         Odranec  
Ing. Chroust Jan st.                                                   Lamplotová Marcela 
Ing. Budig Josef                                                        Kalášková Marie 
Ing.Mičková Šárka                                                   Tlustoš Jaroslav 
Konvalinková Eva                                                    Macháčková Věra st. 
Vraspír Zdeněk                                                         Bukáčková Vlasta 
 
Roženecké Paseky                                                   Koníkov 
Bukáček Pavel                                                          Černý Milan 
Chudobová Věra                                                       Černá Libuše 
Zobačová Jarmila                                                      Havlíčková Helena 
Neumannová Milada                                                 Konárová Květa 
 
 

 

� VÝZVA – VRÁCENÍ KNIH DO KNIHOVNY 
 
       Žádáme čtenáře, kteří si vypůjčili níže uvedené tituly, aby je neprodleně vrátili do 
knihovny. Jedná se o knihy ze žďárské knihovny, které potřebujeme nutně vrátit. V případě, že 
se Vám otevírací doba knihovny nehodí, vraťte je prosím na OÚ nebo p.Prosecké.    
Jedná se o tituly: Deník šílené nevěsty, Holky nepláčou, Nebezpečná odhalení, Solo pro 
Kristýnu, Svůdnice.                                                                                                       
                                                                                                                                       Děkujeme. 



� A zase ty kontejnery  
 
     Není snad číslo našeho zpravodaje, kde bychom se o nich nezmiňovali. Většina 
lidí z naší obce alespoň hrubý přehled má. Téměř každý ví, že do kontejnerů 
označených PAPÍR se hází papír, do nově přistavených žlutých kontejnerů 
s nápisem PLASTY se dávají plasty, nápojové kartony. Sklo se třídí na barevné a 
bílé. Máme i kontejnery na biooodpad.  Jediný důvod, proč se netřídí zdaleka tak,  
jak by se mohlo je tedy jaký?  Je potřeba pamatovat na to, že každá fyzická i 
právnická osoba v ČR je ze zákona povinná třídit odpad, a to konkrétně 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (část 3., § 16).  
     Mezi lidmi neustále kolují o třídění odpadu mýty, jimiž od něj neustále zrazují 
sebe i své okolí. Často se setkáváme  s argumenty proti třídění, že „pro č já, když ne 
ty ostatní“ nebo „stejně nakonec sesypou všechny kontejnery dohromady“. Původ 
tohoto mýtu je jasný. Někdy totiž dochází k případům, kdy se při svozu odpadů 
zjistí, že kontejner na tříděný odpad je natolik znečištěný, nebo např. obsahuje 
velké množství směsného odpadu, že pak nezbývá, než ho výjimečně vysypat do 
vozu se směsným odpadem.  Stejně tak je tomu u tříděného čirého skla, když je v něm většina 
barevného, musí ho svozová firma svést se sklem  barevným…    
      Dalším mýtem je např. „odpad z popelnic se stejně ještě dodatečně třídí“  apod.  Zde 
pravděpodobně došlo k záměně tříděného a směsného odpadu. Tříděný odpad se skutečně 
ještě ručně třídí na pásových linkách, aby se umožnilo ještě jemnější roztřídění a především 
aby se odstranil nevhodný, špatně vyhozený odpad. Obyčejný směsný odpad se dále netřídí 
a vyváží se rovnou na skládku. 
      A teď konkrétně několik upozornění, příklady špatného ukládání  případů  a žádostí:  

�Nesypte do kontejneru na směsný odpad  HORKÝ ANI ŽHAVÝ POPEL! 

�Nově byly přistaveny žluté kontejnery na plasty, proto už prosím nevhazujte plasty do   
„budek“.  Z nich už TS plasty nevyvezou . Igelitové pytle, které jste dostávali zdarma se  již  
distribuovat nebudou. Můžete je použít i opakovaně na domácí třídění a  donos  ke 
kontejneru. Kontejnery se vyváží pravidelně každý týden. 

�I když žluté kontejnery mají celé odklopné víko,  zmáčknuté PET lahve, nápojové   
kartony do nich z pytlů vysypte.  

�V případě, že je kontejner na směsný odpad plný,  prosím nevhazujte pytle se směsným  
odpadem do kontejnerů na tříděný odpad.  V jedné z obcí byl  kontejner na plasty plný sáčků 
s běžnými odpadky. Potom se musel svést jako  směsný odpad a jako směsný se musel i 
zaplatit.  

 
� Plán svozu tříděných odpadů na 1. pol. 2011 
 
�Papír  -  1x za 14 dní , vždy ve čtvrtek a to : 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3.,  
                                                                              7.4., 21.4.,  5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6. 

�Plasty + tetra se vyváží  každý týden  
Únor -     pá 4.2., so 12.2., pá18.2., pá 25.2 
Březen – pá 4.3., so 12.3., pá 18.3., pá 25.3 
Duben – vždy v pátek tj.  1.4., 8.4.,  5.4.,  29.4. 
Květen – vždy v pátek tj. 6.5., 13.5., 20.5., 27.5. 
Červen – vždy v pátek tj. 3.6., 10.6., 17.6., 24.6. 

�Sklo čiré se vyváží 1x za  měsíc  tj. : čt 13.1., čt 10.2., čt 10.3.,  stř 20.4., stř 18.5. stř.1.6. 

�Sklo barevné se vyváží 1x za měsíc tj. : so 8.1., so 5.2., so 5.3., stř 6.4., stř. 4.5., stř. 15.6.  



 

� Zprávičky z MŠ   
 
� Týden robotů  
     Vždy si děti rády hrály, ale jak čas plyne, 
mění se i hračky, s kterými si hrají. A tak 
k nám dorazila éra robotů. A protože je jejich 
obliba velká, rozhodli jsme se uspořádat 
v naší MŠ „TÝDEN ROBOTŮ“.   
První den si děti přinesly roboty z domu a 
přestavily nám je. Vyhledávali jsme 
v encyklopediích a na internetu roboty hračky, 
roboty pomocníky každodenního života. Druhý den v rámci ekologické výchovy jsme k naší 
práci využili víčka od PET lahví. Malé děti třídily podle barev a velcí kamarádi postavili na 
koberci barevného robota. Třetí den na děti čekaly misky s nastříhaným barevným papírem, 
z kterého na podložku podle předlohy sestavovaly robota. Děti musely být pečlivé a trpělivé, 

aby se práce povedla. Sestavené roboty si děti 
slepily a daly jim jména. Tak máme ve školce 
robota Mazlíčka, Stříbrňáka, Rakeťáka atd. Čtvrtý 
den jsme nazvali „Robotí země“. Z kamarádů 
robotů jsme vytvořili velkou koláž, která nám 
zdobí naši třídu. Pátý den jsme tužkou kreslili 
roboty. Na ukončení „SCI-FI“ týdne jsme se 
s robotími kamarády vyfotili.  

 

� Den Sněhuláka 
       Zima je v plném proudu, všude plno sněhu. 
Děti venku staví sněhuláky a i jeden den v MŠ jsem 
se proměnili na sněhuláky. Děti měly za úkol obléct 
se do bílého. Ráno se to ve  školce hemžilo bílými 
sněhuláky. Jen jim  chyběly na hlavičkách „hrnce“. 
Ty jsme si s dětmi vytvořili z papíru. Pro zpestření 
„Dne Sněhuláka“ bylo připraveno několik soutěží. 
Sněhuláčci obdrželi soutěžní průkazy, do kterých za 
splněný úkol dostali razítko. První úkol – děti si 
namačkaly papírové koule, s kterými házely na cíl. 
Druhý úkol – každý zazpíval píseň nebo přednesl báseň o zimě. Třetí úkol – malé papírové 
kuličky musely děti foukáním dopravit do cíle. Dalšími úkoly bylo vyfukování vody z PET 
lahve, kreslení sněhuláky a hra twister, kde se hledají barvy na pokyn p. učitelky.  Absolutním 
vítězem s největším počtem razítek se mezi velkými dětmi stal Mareček Vilím a mezi malými 
dětmi Nelinka Zobačová. Všichni byli odměněni sladkou odměnou a na závěr pěkného dne 
vypukla v naší MŠ „Sněhová bouře“, kterou si děti po sobě uklidily ☺.  
I. Hanáková a D. Kulková – učitelky MŠ  
 

� Zápis do 1. ročníku  
     Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov, okr. Žďár n.S. oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku 
školního roku 2011/2012 se koná v pondělí 7.února 2011 od 14 do 15,30 hod. 
      Rodiče přinesou rodný list dítě. Žádost a dotazník vyplní na místě.  
      Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1.9.2004 do 31.8.2005. 

Z Á K  L A D N Í    A    M A T E Ř S K Á     Š K O L A   



� Co se děje v základní škole?   
� Se starým rokem odešla z naší školy mladá paní učitelka Příhodová. 
� Od ledna s námi pracuje paní učitelka Svatava Solařová z Písečného. 
� Dne 7.1.2011 jsme se vydali celá škola na vycházku na Paseky. Cestou jsme se stavili 

na Odranci u Topinků na čaj. Láďa 
� Jak jsme šli na túru. Bylo to dobré. Hnal jsem se pořád dopředu, ostatní byli 100 metrů 

za námi. Nevím, proč se nehnuli. Stavili jsme se u Topinků na občerstvení a na pití. 
Spolužáci utratili nějakou tu korunu v Jednotě na Pasekách. Cesta byla kluzká, ale 
přežili jsme to ve zdraví. Ve školce byl moc dobrý oběd. Tomáš Ch. 

� Cesta byla moc dlouhá, chtěl jsem přestávku na občerstvení už u Kadeřávků. Jan N. 
� Děti víte, jak se pozná myslivna? Podle vycpané lebky….myslivca  ….. 
� Ty s tím naděláš, že máš dvojku, já mám pětku z češtiny a taky s tím nic nenadělám.. 

 
� Pozvánka na karneval  
ZŠ a MŠ Věcov Vás srdečně zve na 

Karneval 
který se koná v neděli 20.února 2011 od 13.30 hod. v KD Odranec.  
Uvádět a moderovat karneval bude stejně jako vloni  DJ Hamerský. 
Pro děti budou připraveny různé soutěže a samozřejmě i bohatá  
tombola.  

   
� Upozornění pro ubytovatele   
     Město Nové Město na Moravě  zprovoznilo novou databázi ubytování z území 
Novoměstska. Databáze je dostupná na webu http://ubytovani.nmnm.cz/ , v mutaci české, 
anglické a německé. V případě zájmu se do ní můžete zapsat zdarma.  Data v této databázi si 
aktualizují ubytovatelé sami. Více informací získáte na výše uvedeném webu nebo na  
Informačním centru u p. J. Šmídkové tel.: 566 650 255.                
 
� Zápis do ZŠ Pohledec   
     ZŠ Pohledec oznamuje, že zápis do 1. ročníku školního roku 2011/2012 se koná ve čtvrtek 
3.2.2011 od 15,00 – 17.00 hod.  

  
� Prodej kuřic 
      Svona – drůbežárna Mírovka oznamuje, že v pondělí 28.3. 2011 bude ve 12.30 hod na 
Odranci u aut.zastávky, ve 12.45 ve Věcově u has.zbrojnice prodávat kuřice hnědé a černé 
stáří 11 – 18 týdnů, v ceně 103,-  – 140,- Kč/kus,  kohouty 70,-/ Kč,  krmné směsi v balení po 
10 kg za 120,-Kč. Objednávky se přijímají na obecním úřadě do 24. 3.2011 

  
� Tříkrálová sbírka  
     V sobotu 8. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka pro potřeby České 
katolické charity i v obcích Věcov a Míchov. 
      Za doprovodu p. M.Zobačové do charitních kasiček vybíraly slečny  
Z. Bojanovská, V. Zobačová a I. Michalíková.  
      Ve farnostech Jimramovska se do koledování zapojilo celkem 19 
skupinek koledníků  tj. o 5 skupin více než v r.2010 a  vybralo se 77 756 
Kč,- tj.  o 12 228,- Kč více než loni. Občané Věcova  přispěli  částkou  
8 970,-  Kč, občané Míchova  4 590,- Kč.  
Děkujeme všem, kteří přispěli na pomoc potřebným. 



� Připravuje se sčítání lidí, domů a bytů   
     Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým 
zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným 
způsobem efektivně zjistit. Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o 
osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným 
způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému 
veřejné správy.  
     Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným 
okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.  
     Ve sčítacích formulářích se již nezjišťuje vybavenost domácností 
spotřebiči, osobním automobilem, chatou apod. Jediná otázka pro 
Sčítání lidu, domů a bytů, týkající se tohoto tématu, je vybavenost domácnosti osobním 
počítačem a přístupem na internet, ta je však opodstatněná vzhledem k překotnému vývoji v 
této oblasti a vzhledem k možnostem, které využití internetu dává občanům, např. v 
komunikaci s úřady. Nezjišťuje se přitom vlastnictví počítače konkrétní osobou ani počet 
počítačů v domácnosti. 
 
     Jak se budeme sčítat? 
     Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o 
potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a 
poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, 
kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.  
     Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího 
komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, 
vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky. 
     Formuláře jsou následující :  
Sčítací list osoby - vyplňuje se za každou osobu, dále Bytový list - vyplňuje faktický uživatel 
bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt - za jeden 
byt jeden formulář a nakonec Domovní list - vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý 
dům - za jeden dům jeden formulář.  
      Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. Některé údaje dostupné z 
administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak 
pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení 
administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní 
údaje.  
 
Sběr vypln ěných formulářů ? 
      Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby: předáte je sčítacímu 
komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař 
na požádání vydá, zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu  
nebo je vyplníte elektronicky, osobně odevzdáte na poště. 
 

Další informace v příštím čísle zpravodaje.   
 

� � � � Počty obyvatel v obci Věcov k 31.12.2010 
 

Obec  Jim. Pavlovice Míchov Věcov Odranec Koníkov Rož. Paseky Celkem  
Ženy 50 52 112 41 10 51 316  
Muži 46 59 122 52 18 70 367  

Celkem 96 111 234 93 28 121 683  
         



� Společenská kronika 
 
Narodili se : 

Emily Kotovicová    Věcov      16.1.2010 
Jana Škapová     Věcov          18.1.2010 
Nela Havlíčková   Roženecké Paseky       19.1.2010 
Adam Černý     Věcov      31.3.2010 
Lucie Dostálová      Míchov        16.4.2010 
Leona Groulíková     Odranec       8.5.2010 
Václav Skryja                    Roženecké Paseky      20.5.2010 
Lucie Tulisová     Věcov       15.7.2010 
Jindřich Novotný     Odranec     19.8.2010 
Tadeáš Topinka    Odranec     1.11.2010 
Anna Macháčková   Míchov       3.11.2010 
Richard Vraspír    Koníkov               17.11.2010 
Jakub Březina    Věcov     3.12.2010 
Adéla Chroustová    Jimr. Pavlovice             19.12.2010 
Vít Libra      Jimr. Pavlovice             30.12.2010 
 
 

Zemřeli : 
Stanislav Starý    nar. 1958                              Věcov                                            16. 8.2010 
Jaroslava Konvalinková nar. 1921                   Jimramovské Pavlovice               27.12.2010 
 
 
Sňatek uzavřeli:  

Věra Bartoňová , Míchov              +        Pavel Bukáček, Rož. Paseky         10.7.2010 
Veronika Marečková, Nová Ves       +       Zdeněk Leitner, Jimr. Pavlovice        28.8.2010 
Hana Havlíčková, Rož. Paseky         +       David Navrátil, Bystřice n.P.               4.9.2010 
Kateřina Havlíčková, Rož. Paseky    +       Petr Gregor, Ubušín                         23.10.2010 
Soňa Hintenausová, Míchov             +       Jan Kostečka, Míchov                      29.10.2010 
 
 

Přistěhovali  se:                                            Odstěhovali se: 
Petr Bobek, Věcov                                                      Macháček Juraj, Jimramovské Pavlovice 
Nešťák Matěj, Roženecké Paseky                              Kincová Marie, Míchov 
Kouřílková Milada, Věcov                                         Marešová Ladislava, Věcov 
Furstová Michaela, Věcov                                          Střešňák Jaroslav, Věcov 
Furst Marek, Věcov                                                    Střešňáková Petra, Věcov 
Furst Radek, Věcov                                                    Škapová Jana, Věcov 
Ošmera Jan, Jimramovské Pavlovice                         Vašíková Jitka, Věcov 
Čermáková Eva, Roženecké Paseky                           Pustina Jaroslav, Věcov 
Kostečka Jan, Míchov                                                 Bukáček Miloš, Odranec 
Šindelář Petr, Jimramovské Pavlovice                       Chroustová Hana, Jimr. Pavlovice 
Leitnerová Veronika, Jimr.Pavlovice                        Bauer Martin, Věcov 
Leitnerová Jitka, Jimramovské Pavlovice                  Bauerová Adéla, Věcov 
Navrátil David, Roženecké Paseky                             Bauerová Jitka, Věcov 
                                                                                    Votava Bohuslav, Věcov 
                                                                                    Vojtová Eva, Roženecké Paseky 
                                                                                    Gregorová Kateřina, Roženecké Paseky 
                                                                                     Prchalová Petra, Věcov  



� Změny v sociálních dávkách k 1. 1. 2011 
 
� RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 
     Změnou v čerpání rodičovského příspěvku, která začala platit 1. ledna 2011, bude pouze 
předsunutí termínu volby tříleté varianty čerpání z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc věku 
dítěte. Tím zároveň dojde u čtyřleté varianty ke zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský 
příspěvek v základní výměře 7 600 Kč. 
      Podmínky nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře 11 400 Kč měsíčně s 
dobou čerpání do dvou let věku nejmladšího dítěte se nemění.   
      Pokud bude rodič splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle zák. 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, může si do konce 9. měsíce věku nejmladšího 
dítěte zvolit čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte a tedy i rodičovský příspěvek 
v základní výměře 7 600 Kč měsíčně. U čtyřleté varianty bude nově náležet rodičovský 
příspěvek v základní výměře 7 600 Kč měsíčně jen do 9 měsíců věku nejmladšího dítěte a od 
10. měsíce věku dítěte se rodičovský příspěvek bude vyplácet v nižší výměře 3 800 Kč 
měsíčně až do 4 let věku dítěte. 
      Rodiče, kteří k 1. lednu 2011 neprovedli volbu, a mají dítě starší 10 měsíců a mladší 
23 měsíců věku, mohou volbu tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku provést 
do konce února 2011. 
 
� PORODNÉ 
      Na porodné bude mít nárok pouze žena při narození prvního živě narozeného dítěte. Pro 
nárok se dále bude posuzovat příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek životního 
minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti. 
      V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého 
porodné náleží 10 752 Kč, tj. 2,4*(2 880+1600). U prvního dítěte páru bude hraniční příjem 
pro nárok na porodné 16 992 Kč, tj. 2,4*(2880+2600+1600). 
 
� PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
      Od 1.1.2011 se snižuje příspěvek na péči v prvním stupni závislosti dospělých osob z 
2000 Kč na 800 Kč. Výše 800 Kč plně odpovídá intenzitě a náročnosti péče u tohoto 
nejnižšího typu závislosti, příspěvek v této kategorii nemá charakter přímé pomoci, u 
vyš.stupňů závislosti zůstává příspěvek stejný.  
 
� PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ MOTOROVÉHO VOZIDLA 
      Od 1. ledna 2011 dochází na základě vyhlášky č. 388/2010 Sb., ke snížení částek 
příspěvku na provoz motorového vozidla na rok 2011 a 2012. Příspěvek na provoz 
motorového vozidla v roce 2011 a 2012 činí:  

• 7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod III. Stupně 

•  3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod II. stupně  

• 9 900 Kč u rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou  
Ke zmírnění dopadů snížení příspěvku dojde v případech, kdy je potřeba intenzivní dopravy 
(každodenní dojíždění do zaměstnání, ambulantní léčba, studium apod.), ke snížení pro rok 
2010 hranice ujetých kilometrů, při jejímž překročení se částka příspěvku zvyšuje, 
z dosavadních 9 000 km na 7 000 km.  
 Navrhované snížení příspěvku se netýká rodičů dětí s onkologickým onemocněním. 
 
Ve Věcově  28.1.2011              Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Macháčková, DiS.,Mgr. Miroslava Prudká 


