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• Usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva Obce Věcov č. 6/2011 
ZO schvaluje: 

• úpravy rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 5/2011 – viz  příloha 
• pověření starosty obce a účetní obce provedením nezbytných rozpočtových 

opatření v rámci rozpočtu obce, které vyplynou do konce účetního období 
• rozpočet na rok 2012 dle přílohy (beze změn) 
• rozpočtový výhled na roky 2013, 2014, 2015 dle přílohy 
• závazné ukazatele pro rok 2012 pro PO ZŠ a MŠ Věcov dle přílohy 
• odpisování majetku obce Věcov rovnoměrným způsobem 
• převod majetku obce z účtu 022 na 028 s menší hodnotou jak 40000,- Kč 
• prodejní ceny pozemků v místě obvyklé, nebo dle znal. posudku 10 – 25 Kč/m2 

dle kultury pozemku (zahrada, loučka, ost.plocha, poz. pod stavbou apod.),  
i když bude cena jiná než účetní, u zastavěné plochy 20 – 25 Kč/m2 – platí pro 

rok 2011-2012 
• při nákupu realizovat cenu dle odhadu nebo do 20 Kč/m2  popř. dle dohody po 

schválení v ZO 
• smlouvu obce se společností E ON č. 4410-279/001/11 o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu  - přípojka NN pro RD p. Procházka Petr, 
Roženecké Paseky   

ZO neschvaluje: 
• prodej akcií ČS a.s. (700 akcií po 400 Kč) spol.Finance Zlín, a.s. 
• prodej akcií Jihomoravské plynárenské a.s. (121 ks po 5 000,-) spol. A+CE 

Global 
ZO bere na vědomí: 

• přehled čerpání a příjmy finančních prostředků v rozpočtu obce v roce 2011  
• závěr kontrolního zjištění KHS o kontrole ZŠ Věcov - ŠJ v Roženeckých 

Pasekách 
• plánovanou opravu silnice Jimramovské Pavlovice – Lísek z rozpočtu kraje 

v r.2012 
• smlouvu o dílo a přílohu č. 1 a 2 ke smlouvě o provádění zimní údržby 

komunikací ve správě Obce Věcov (ZD Vrchy Věcov)  pro sezónu 2011-2012 
• plánované akce z rozpočtu obce v roce 2012 - 2013 

ZO ruší: 
• žádosti o odkup stavební parcely p. Jambora, Maršovice (1 x Věcov,  

1 x Jimramovské Pavlovice)   
 

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U 



• 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. 2012  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 2012 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  
Vraspír Zdeněk                                                  Bukáčková Vlasta 
Roženecké Paseky:                                        Koníkov: 
Bukáček Pavel                                                    Černý Milan 
Chudobová Věra                                               Černá Libuše 
Zobačová Jarmila                                              Havlíčková Helena 
Neumannová Milada                                         Konárová Květa 
 

• 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% - tj. 150,- Kč/pes.  

Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního či vdovského důchodu, 
poplatek činí 50,-Kč /pes.  

Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa.
 

• Výběr vodného a stočného v Míchově 
    Platbu můžete uhradit hotově v Míchově p.Sedláčkovi v pátek dne 10. února 
od 18.00-19.00 hodin na Kovárně a ve Věcově na obecním úřadě od 13. – 24. 2. 2012 
v úředních hodinách:   
pondělí  7.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 16.00 hod. 
středa  7.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 17.00 hod.  
čtvrtek  7.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 14.00 hod. 
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• Obecní lesy Věcov – hospodaření v roce 2011 
 
Celkem výměra 30,66 ha lesního porostu (z toho kú. Odranec 15,96 ha, kú. Věcov 
13,36 ha, kú. Jimr. Pavlovice 0,85 ha, kú. Míchov 0,49 ha). 
Výkonem lesního správce a pracemi v lese je pověřen pan Miroslav Uhlíř z Věcova 
tel. 728 649 684. Výkon lesního hospodáře pro naši obec vykonává pan Miloš Ostrýž 
z Bystřice n/P tel. 602 610 239. Kontrolu a odborný dohled provádí  pan Pavel Prchal 
z Roženeckých Pasek tel. 721 563 591. 

Lesní hospodář p. Ostrýž Miloš je určen i všem vlastníkům lesa s výměrou do 50 ha. 
 
Přehled hospodaření v roce 2011: 

- Vysazeno 2700 ks sazenic smrku ztepilého, 3000 ks sazenic olše lepkavé (část 
sazenic byla použita na posazování) celkem náklady 41 646 Kč 

- Zpracováno z probírek, nahodilých a plánovaných těžeb celkem 379,72 m3 
dřevní hmoty:  kulatina SM – 196,93 m3, kulatina MD – 6,48 m3, kulatina BO – 
7,79 m3,  surové kmeny jehličnaté - 74,99 m3, špalky (vláknina) 56,03 m3  
a palivo 37,50 m3. 

- Vzniklé holiny pro obnovu: kú. Odranec 0,30 ha, kú. Věcov 0,40 ha  
- Provedené probírky: kú. Věcov 0,20 ha. Pč. 116 v kú. Odranec 
- Vysazené holiny: kú. Odranec 0,40 ha, kú. Věcov 0,70 ha 
- Vloženo do lesního hospodaření v roce 2011: 215 485 Kč (sazenice, nátěry, 

mzdy, odvody, služby, tahání, nářadí, PHM, apod.)  
- Získáno z lesního hospodářství celkem v roce 2011: 406 311 Kč 
- Čistý zisk z lesního hosp. za rok 2011:  (rozdíl příjmů a výdajů) = 190 826 Kč 

+ 19 682 Kč (dřevo + pořez) = celkem čistý zisk 210 508 Kč 
- Výtěžnost dřeva v roce 2011 činí 12,38 m3/ha  a čistý zisk činí cca 6 866 Kč/ha 

lesní plochy 
 
 
Objemy vytěžené dřevní hmoty v roce 2011 
Les kú.Odranec – květen-červen   23,86 m3  z pč. 116 
Les kú. Odranec – červen-červenec            202,79 m3 z pč. 115/1 
Les kú. Věcov – srpen-říjen             115,96 m3 z pč.184, 186, 188, 187  
Palivo les Věcov a ost. plochy   37,11 m3  
Celkem               379,72 m3 (prodej vcelku + řezivo 

+ palivo) 
 
Děkuji všem za odvedenou práci a těším se na další spolupráci. 

 
 
 

 
Zdeněk Vraspír 
 starosta obce 
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• Zápis do 1. ročníku  
      

Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov, okr. Žďár n.S. oznamuje, že 
zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2012/2013 se koná v budově školy 

v pondělí  6.února  2012   od  14.00  do  15.30  hodin. 
Rodiče přinesou rodný list dítě. Žádost a dotazník vyplní na místě.  
Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1.9.2005 do 31.8.2006 nebo starší  
s odkladem. 
        Mgr. Miroslava Prudká 
         ředitelka školy 

 
V pátek 6. a v sobotu 7. ledna se 

uskutečnila Tříkrálová sbírka pro potřeby 
České katolické charity.  Ve  farnostech se 
do koledování zapojilo 18 skupinek 
koledníků, to je stejně, jako v loňském roce. 
Opět se podařilo rozšířit oblast koledování  - 
tentokrát o obec Jimramovské Pavlovice.  
Za doprovodu p.  Marie Zobačové vybírala 
ve Věcově skupina koledníků - Izabela 
Michalíková, Dominika Michalíková a Anna 
Votavová a v Míchově a Jimramovských 
Pavlovicích vybírali taktéž za doprovodu 
paní Zobačové koledníci z farnosti 

Jimramov. Dary  na  Tříkrálovou sbírku v jednotlivých obcích farnosti Jimramov: 
Jimramov  19 315 Kč, Věcov  9 601 Kč,  Jimramovské Pavlovice  6 390 Kč, Sedliště  4 891 Kč 
a Míchov  4 140 Kč – celkem  44 337 Kč 

Děkujeme všem, kteří přispěli na pomoc potřebným. 
Marie Zobačová 

 

 
Poslední schůze Mikroregionu Novoměstsko se zúčastnil i zástupce policie, 

který informoval přítomné starosty o trestné činnosti v mikroregionu a pro tento 
případ sdělil mobilní číslo 725 292 329 na hlídku policie, kterou mohou občané 
kontaktovat v případě, že potřebují pomoc. 
 
 
 

T Ř Í K  R Á L O V Á         S B Í R K A  

Z Á K  L A D N Í      Š K O L A      V Ě C O V 

T R E S T N Á    Č I N N O S T    V    M I K  R O R E G I O N U 
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Již počtvrté se na Nový rok setkali příznivci chladných vod odraneckého 

jezera  Chur Nur. 
Letos se sešlo asi čtyřicet lidí. Zatímco většina ze zúčastněných s písní na rtech 

obcházela jezero, několik přátel vysekalo díru v ledové krustě a po nezbytném 
Poděkování a Otevření jezera se první dobrovolníci vnořili  do jeho temné hladiny. 
Nakonec nás ve vodě  bylo okolo patnácti...  a mezi koupajícími  byly letos i tři  
odvážné ženy !!! 

Je radostí, když z původně sportovně-otužilecké akce se postupně stává 
krásné novoroční setkání sousedů a přátel, kteří si zde - symbolicky očištěni od všeho 
nedobrého - mohou do nového roku popřát vše nejlepší. 

Dovolte, abych i Vám -  všem čtenářům občasníku „VRCHY“ - popřál hodně 
štěstí, zdraví a lásky... Nashledanou při 5. ročníku  Novoroční odranecké koupele  
v roce 2013. 

S přátelským pozdravením  Zdeněk Novotný - Bričkovský 

 

4. ROČNÍK ODRANECKÉ NOVORO ČNÍ KOUPELE  
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Sňatky:    
 

Věra  Macháčková, Odranec  + Jiří  Jílek, Sulkovec  30.04. 2011 
Dana  Kotoučková, Unčín  + Lukáš  Sláma, Odranec      4.06.2011 
Marie  Sedláčková , Míchov   + Jan  Havíř, Ubušínek  16.07.2011   
Ilona  Vrbová, Bystré   + Pavel  Sedláček, Míchov    8.10. 2011 
 
Narozené děti: 
 

Anežka  Havlíčková, Věcov    12.února 
                        Adam Dvořák, Jimramovské  Pavlovice  25.února 

     Patrik Navrátil, Roženecké Paseky 17. července 
                             Adéla  Marečková, Věcov  27. srpna 
                               Kristýna  Marečková, Věcov  27. srpna 
                                 Jiří  Jílek, Odranec   19. září 
 

Noví spoluobčané:    Odstěhovali se: 

Radka Jelínková, Míchov;    Emma Holland, Jimr. Pavl. 
Jiří Jílek, Odranec      Sophie Holland, Jimr. Pavl. 
Jana Kincová Křížková, Míchov     Simona Holland Procházková, JP  
Jan Ošmera, Jimr. Pavl.      Klára Prchalová, Věcov 
Jiří Ošmera, Jimr. Pavl.      Denisa Rýdlová, Jimr. Pavlovice 
Julie Ošmerová, Jimr. Pavl.   Marie Havířová, Míchov  
Dana Slámová, Odranec     Pavel Sedláček, Míchov 
František Vaníček, Jimr. Pavl.    Libor Bukáček, Odranec  
Roman Dostál, Koníkov     Ilona Dvořáková, Jimr. Pavlovice 
Katarina Dostálová, Koníkov    Dalibor Kalich, Odranec 
Zdeněk Novotný, Odranec     
Jan Šmíd, Jimr. Pavl. 
 

Zemřeli: 
 

   

Miloslav Topinka, Odranec   *1922 
Drahomír  Sklenář, Roženecké Paseky  * 1949  
Marek  Zobač, Roženecké Paseky  * 1988  
Zdeněk  Zobač, Roženecké Paseky  * 1942 
Marie Sodomková, Věcov     * 1940 
 
 

S P O L E Č E N S K Á     K R O N I K A  
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Tak jako každý rok, i od začátku roku 2012 vstoupí v platnost několik změn, které změní 
pravidla pro sociální dávky. Asi tou největší změnou je zvýšení částek životního a existenčního 
minima. Od výše životního minima se pak odvíjí i stanovení nároku na další sociální dávky. Mění se  
i některá další pravidla pro stanovení nároku na sociální dávky, mění se způsob výplaty sociálních 
dávek nebo i místa, kde je možné o sociální dávky žádat. 

Životní a existenční minimum bylo několik let ve stejné výši. Vzhledem k rostoucím cenám 
(hlavně v souvislosti se zvýšením DPH u potravin a některých dalších výrobků) schválila vláda 
nařízení, kterým se zvyšuje životní a existenční minimum. Jedná se o zvýšení o 9%. Od 1. 1. 2012 tak 
životní minium jednotlivce bude 3410 Kč. Podobně se od 1. 1. 2012 mění i existenční minimum. To se 
zvyšuje na 2200 Kč.Tato změna ovlivní i ostatní sociální dávky. Od výše životního minima se totiž 
odvíjí nárok na sociální dávky pomoci ve hmotné nouzi, nárok na přídavky na dítě nebo třeba nárok 
na porodné. 

Sociální dávky pomoci ve hmotné nouzi také čeká od začátku roku 2012 celá řada změn. 
Mění se výše životního minima (viz výše) na základě které se určuje, jestli je osoba ve hmotné nouzi. 
Nově také budou dávky hmotné nouze vyřizovat úřady práce. Zatímco dříve sociální dávky hmotné 
nouze řešily příslušné odbory sociální péče u městského nebo obecního úřadu, nově se o příspěvek  
na živobytí (doplatek do životního minima), doplatek na bydlení nebo o mimořádnou pomoc pro 
osoby ve hmotné nouzi, bude žádat na krajském úřadu práce. 

Přídavky na dítě také čeká od začátku roku 2012 změna. Samotná výše této sociální dávky ani 
podmínky jejího nároku se nemění. Díky zvýšení životního minima ale může přídavky na dítě získat 
více rodin. Nárok na přídavky na dítě má totiž pouze ta rodina (resp. ta osoba, která pečuje  
o nezaopatřené dítě), jejíž příjmy v rozhodném období nepřekročí 2,4 násobek životního minima. 
Pokud tedy někdo v roce 2011 žádal o přídavky na dítě a nezískal je kvůli vysokému příjmu, může  
si od ledna 2012 zkusit požádat o tyto sociální dávky znovu. 

Podobně jako přídavky na dítě, i porodné závisí na příjmech rodiny. Hlavní podmínka  
je stejná. Příjmy rodiny (nebo matky narozeného dítěte) nesmí překročit 2,4 násobek životního 
minima. Díky jeho zvýšení budou mít šanci získat v roce 2012 porodné i rodiny, které by na něj  
v předchozím roce nedosáhly. Porodné se ale i nadále vyplácí pouze při narození prvního dítěte.  
Jeho výše je při jednom dítěti 13000 Kč (při vícenásobném porodu je pak tato částka vyšší). 

Sociální dávky na bydlení také čeká několik změn. Od 1. 1. 2012 se příspěvek na bydlení bude 
určovat podle nových normativních nákladů na bydlení. Ty se pro většinu typů bydlení a lokality 
zvyšují v rozmezí 1,5 – 11 %. Další změna, která se týká přídavků na bydlení, je zavedení maximální 
doby čerpání této sociální dávky. Nově tak bude možné přídavky na bydlení pobírat maximálně  
84 měsíců v období 10 kalendářních roků. Tato změna má zabránit dlouhodobému zneužívání této 
dávky a má její příjemce motivovat k tomu, aby se hledali levnější bydlení. 

V průběhu roku 2012 se také bude měnit způsob vyplácení některých sociálních dávek. Nově 
už tak nebudou některé dávky vypláceny v hotovosti (na bankovní účet nebo na složenku),  
ale příjemci sociálních dávek obdrží speciální platební kartu, na kterou bude podpora bezhotovostně 
převáděna. S touto sociální kartou pak bude možné platit v obchodech. Na kartu si ale nebude možné 
koupit alkohol, cigarety nebo některé další výrobky. Tato změna má zabránit zneužívání sociálních 
dávek a také třeba i tomu, aby lidé sociální dávky neprohráli v herně na automatech. 

Kromě výše uvedených změn se mění i výše a způsob čerpání rodičovského příspěvku. 
Dochází ke sjednocení částky, která je během čerpání rodičovského příspěvku celkově vyplacena. 
Nově také bude možné průběžně měnit délku rodičovské dovolené. Mění se i podmínky pro získání 
mateřské (peněžitá pomoc v mateřství). Do minimální doby účasti na nemocenském pojištění (což je 
podmínka pro získání mateřské) se nově bude započítávat i doba studia na střední nebo vysoké škole. 

Od 1. 1. 2012 se mění i podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti. Dochází  
ke zkrácení doby, v rámci které musí žadatel odpracovat alespoň 12 měsíců, aby měl nárok  
na podporu v nezaměstnanosti. Zatímco dříve stačilo odpracovat 12 měsíců během posledních 3 let, 
nově bude nutné odpracovat 12 měsíců během poslední dvou roků. To v praxi bude znamenat, že  
na podporu v nezaměstnanosti bude mít nárok méně žadatelů. 

Kromě těchto změn pak čekají sociální dávky v roce 2012 i další změny. Více informací o tom, 
jak se od 1.1.2012 mění sociální dávky, najdete na  stránkách  webu www. socialni-davky2012.cz 

 

Z M Ě N Y    V     S O C I Á L N Í C H     D Á V  K Á CH  
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Uvádět a moderovat bude  
oblíbený  DJ Hamerský.  
Pro děti budou připraveny  
soutěže a samozřejmě  
i bohatá  tombola.  
 

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová, tiskařský šotek 


