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• Usnesení  č. 6/2012 z řádného jednání ZO Věcov konaného dne 
17.12.2012 v 18.00 hod. v restauraci ve Věcově 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- kontrola usnesení – stav vody v Míchově – dostačující, dopis p. Kovářové – splněno  
- výsledek kontroly KHS na výdejnu jídel ZŠ Věcov – bez závad 
- zápis z kontroly FÚ na čerpání dotací v rámci VPP za období 2008-2011 – bez závad 
- průběh inventarizace majetku obce v r.2012 – bez zjištěných rozdílů a nedostatků 
- přesun vybavení majetku z prodejny v Jimramovských Pavlovicích – převzali Hasiči Věcov – 

výletiště, zbytek uloženo v lihovaru J.P. 
- přání do roku 2013 od p. Zdeňka Kadlece – Krajský úřad Kraje Vysočina 
- zprávu MF o ukončení stavby silnice Roženecké Paseky – Koníkov – Odranec (ZVA),                

(po 2 letech) - bez závad 
- zajištění archeologického průzkumu na stavební akci – infrastruktura pro novou byt. výstavbu      

u lihovaru v Jimramovských Pavlovicích 
- převzetí kulturní památky – železný zvon 60 kg od Římsko-katolické farnosti Brno – Žebětín 

(původní zvon z Odrance), uloženo u p. Tatíčka  
- protokol z kontroly KHS kvality vody vodovodu Jimramovské Pavlovice – skupinový,                

ale se zastřešením obce - bez závad 
- podanou žádost o dotaci na činnost poskytovatele sociálních služeb pro rok 2013   v částce 

143 000 Kč 
- informace k organizačním změnám v daňové správě od 1.1.2013 
- informace o organizaci KÚ Kraje Vysočina, změny svozu TKO 2013 – viz přílohy 
- vyúčtování spotřeby el.en. v budovách OÚ za rok 2011 (KD, HZ, VO, výletiště, klub) 
- změny na FÚ  v roce 2013, evidence nezaměstnanosti UP, dopis ANO 2011 
- příprava voleb – prezident v roce 2013 
- nabídku vrácení dřevěného rumunského kříže z Koníkova, uloženého v Muzeu v Novém Městě   

na Moravě – bude opraven a umístěn na původní místo 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- záměr č. 6/2012 – prodej pozemků z majetku obce manželům Miloši a Evě Dvořákovým, Věcov 

64 - parcela č.st.107, p.č. 74/1 a p.č. 74/3 část (oplocená zahrada - upřesnění dle GP) vše k.ú. 
Věcov, cena: zastavěná plocha 20 Kč/m2, ostatní 10 Kč/m2  a prodej  pozemku část p.č. 74/3 
(oplocená zahrada - upřesnění dle GP) p. Miroslavu Zobačovi, Věcov 26 – k.ú. Věcov, cena       
10 Kč/m2 

- záměr č. 7/2012 – odkup pozemků od p. Miloše Dvořáka, Odranec 1 a to pozemky:                                                         
p.č. st. 125/2 ostatní plocha 15 m2, p.č. 224/11 vodní plocha 760 m2, p.č. 224/12 ostatní plocha 
271 m2, p.č. 224/4 ostatní plocha 1944 m2, p.č. 224/13 vodní plocha 1285 m2,  
½  p.č. 139 v PK ostatní plocha komunikace o výměře ½ 537 m2 a p.č. 668/3 vodní plocha 466 m2 

vše v okolí autobusové zastávky ve Věcově a u ČOV, vše k.ú. Věcov. Cena 15 Kč/m2 
- návrh rozpočtu obce pro rok 2013 dle přílohy – beze změn 
- rozpočtové opatření č. 7/2012 dle přílohy – bez připomínek a změn 
- rozpočtové opatření č. 8/2012 dle přílohy - bez připomínek a změn 

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U 
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- obecně závaznou vyhlášku o poplatku za tzv.skládkovné č. 1/2012 s dodatkem výpočtu výše 
skládkového. Základní poplatek 500 Kč/poplatník, ZO schvaluje 100 Kč doplatit za trvale 
bydlícího občana – tzn.poplatek  400 Kč/občan, 500 Kč/vlastník nemovitosti k rekreaci či 
podobným účelům v obci. Poplatky pro děti a seniory se zaběhlými úlevami 

- začlenění obce Věcov do územní působnosti MAS Zubří země o.p.s., IČO 27686809 a souhlasí 
s přípravou ISÚ 2014-2020 na svých katastrálních územích 

- veřejnoprávní smlouvu s Městem Nové Město n.M. o projednávání přestupkových řízení 
- založení spořícího účtu u ČSOB s lepším úročením než municipální konto 
- pořízení územní studie na plochu z platného Územního plánu Věcov značenou V5 a navazující 

plochy v majetku obce, přičemž studie bude sloužit pro rozhodování v území na ploše V5 a 
případně jako podklad pro změnu ÚP. Pořizovatelem této studie určuje MěÚ Nové Město n.M.      
a pověřuje starostu obce výběrem projektanta územní studie 

- vyřazení nefunkčního majetku obce dle protokolů: křovinořez STIHL r.v.2006 – neekonomická 
oprava, stolní PC (p. Korbářová) iZONE  z r. 2005 – nelze opravit, motorová pila Husqvarna 
r.v.2011 – neekonom. oprava (vylétlé ojniční ložisko), chladicí vitrína r.v. cca 1997 zař. 2002 
(prodejna Míchov) – nefunkční, chladicí box r.v. cca 1995 zař. 2002 (prodejna Míchov) – 
nefunkční 

- udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Roženecké Paseky pro školní rok 2012/2013 a to na 25 dětí 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
- záměr obce Věcov č. 8/2012 – nabídka prodeje pozemků v k.ú. Odranec p.č. 473/9 o výměře       

56 m2 ostatní plocha, cena 10 Kč/m2 a náklady spojené s vkladem do KN 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 
- Radu Obce Věcov provedením nezbytných rozpočtových opatření vyplývajících (vzniklých)        

od 17.12.2012 do konce účetního období  
- starostu obce zveřejnit nabídku prostor k pronájmu nebo využití prodejny Odranec a Míchov         

ve zpravodaji, popř. ve Vysočině 
 

• 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, 
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. 2013     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 
2013  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:  Librová Jarmila,  Dvořáková Marcela,  Zobačová Věra, Nebola Jaroslav                                                                                 
Míchov: Škorpíková Jaroslava, Uherková Ludmila, Šikula Josef, Sedláček Josef 
Jimramovské  Pavlovice: Ing. Chroust Jan st., Ing. Budig Josef, Ing.Mičková Šárka,  
Konvalinková Eva, Vraspír Zdeněk 
Odranec: Lamplotová Marcela, Kalášková Marie, Tlustoš Jaroslav, Macháčková Věra, Bukáčková Vlasta 
Roženecké Paseky: Bukáček Pavel, Chudobová Věra, Zobačová Jarmila, Neumannová Milada                              
Koníkov: Černý Milan, Černá Libuše, Havlíčková Helena,  Konárová Květa 

 

• Poplatek za psa 
Poplatek za psa je třeba uhradit na obecním úřadě od 15.2. do 28.2. 2013. 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. 

Starosta obce 
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• Výběr vodného v Míchově 
- proběhne na Kovárně v pátek 18. ledna 2013 od 18.00 do 19.00 hodin. 

 
 

• Pronájem nebytových prostor 
1. Obecní úřad Věcov vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v KD Odranec      
č.p. 6 umístěných na pozemku st. p.č. 59/1 v k.ú. Odranec. Jedná se o bývalou prodejnu 
smíšeného zboží o celkové výměře 81 m2. Prodejna má vlastní sociální zařízení, zadní 
vchod s rampou a základní vybavení prodejny.  
Vhodný dlouhodobý pronájem – výstavní síň, prodejna, sklad apod. Volné ihned, příznivá 
cena.  

2. Obecní úřad Věcov vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v obecní budově 
v Míchově č.p. 21 umístěných na pozemku st. p.č. 48/1 v k.ú. Míchov. Jedná se o bývalou 
prodejnu smíšeného zboží o celkové ploše 82 m2. Prodejna má vlastní sociální zařízení, 
zadní vchod s rampou a základní prodejní vybavení (pulty, regály, lednice apod.).  
Vhodný dlouhodobý pronájem – výstavní síň, prodejna, sklad apod. Volné ihned, příznivá 
cena. 

Bližší informace na tel:  566 562 821, 724 184 759 nebo obec.vecov@tiscali.cz 
 
 

• Spuštění zrestaurovaného orchestrionu z Věcova 
V sobotu 12. ledna 2013 v 15.00 hodin se v Městském muzeu v Bystřici 

nad Pernštejnem koná slavnostní spuštění zrestaurovaného orchestrionu 
„Dalibor“, který zapůjčila rodina Gabrielova z Věcova. V rámci tohoto programu 
proběhne výstava „Pohostinství a obchod za I. republiky -  všichni jste srdečně 
zváni!        

Starosta obce 
www.muzeumbystricko.cz 

 

 

• Zápis do 1. ročníku  
      

Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov, okr. Žďár n.S. oznamuje, že zápis dětí  
do 1. ročníku školního roku 2013/2014 se koná v budově školy  

v pondělí  28. ledna 2013 od  14.30  do 16.00  hodin. 
Rodiče přinesou rodný list dítě. Žádost a dotazník vyplní na místě.  
Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1.9.2006 do 31.8.2007  
nebo starší s odkladem. 

        Mgr. Miroslava Prudká 
         ředitelka školy 
 

• Zákaz vjezdu 
 

Upozorňujeme řidiče, že dopravní značka „Zákaz vjezdu“ p řed základní 
školu ve Věcově je    P L A T N Á   !!!!!! 

Parkujte prosím na přilehlých odstavných plochách a nikoliv před 
budovou ZŠ – ničíte nám ochranné mříže na odvodňovacím kanále. 

 
     Děkujeme – žáci a zaměstnanci ZŠ Věcov 

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



 
 

                                                                                                                                       4 

 

 
Soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“ vyhlásila již v roce 2009 autorizovaná 

obalová společnost EKO-KOM a.s. na podporu rozvoje tříděného sběru odpadů pro 
všechny obce, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. Realizátorem soutěže se 
stala Agentura Dobrý den z Pelhřimova. Vyhodnocována byla celková výtěžnost sběru 
recyklovatelných odpadů za 4. čtvrtletí roku 2011 a 1. až 3. čtvrtletí 2012,                  
a to na základě výkazů posílaných do EKO-KOMu. Hodnotila se také efektivita sběru   
či skutečnost, zda má obec zaveden sběr papíru, nápojových kartonů a dvoukomoditní 
sběr skla (sběrové nádoby jak pro barevné, tak bílé sklo). Soutěž  za rok 2012 v Kraji 
Vysočina navázala na úspěšné předchozí ročníky. Naše obec se rok od roku v žebříčku 
umisťuje na lepší a lepší pozici: 
Rok 2010   92. místo  
Rok 2011    13. místo 
Rok 2012      9. místo 
 Poděkování za skvělý výsledek si zaslouží především občané, kteří nejsou 
lhostejní k životnímu prostředí a zodpovědně třídí odpady – děkujeme. 

   
         Starosta obce 
www.dobryden.cz v sekci Novinky 
 

 

• Poděkování 1 
 První neděli adventní se již stalo tradicí ve Věcově, že se otevírají dveře  
na prodejní vánoční výstavu v hasičárně. Opět jsme se sešli v hojném počtu a rozsvítili 
vánoční stromeček, děti z MŠ a ZŠ přednesly básničky, zazpívaly a zahrály na flétny. 
Poté se všichni odebrali na vánoční prodejní výstavu – opět bylo co obdivovat  
a nakupovat. 
 Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili, stejně tak dětem a učitelkám 
z mateřské a základní školy, obecnímu úřadu a těm, kteří vše připravili. 
 
             Věra Zobačová  

předsedkyně ČSŽ Věcov 
 
 

• Poděkování 2 
 

Český svaz žen Věcov děkuje všem, kteří přispěli finanční částkou rodině 
Řezáčové ze Studence v jejich těžké situaci. Vybrané peníze byly předány dne 
20.12.2012 osobně do rukou p. Řezáče, který při předávání částky 16 700 Kč 
neudržel slzy a moc děkuje všem, kterým není jejich trápení lhostejné.  
Kdo by však ještě chtěl přispět finanční částkou, tak je možné předat peníze  
p. Heleně Havlíčkové nebo Věře Zobačové.  

 
 

      Věra Zobačová 
        předsedkyně ČSŽ Věcov 

M Y     T Ř Í D Í M E     N E J L É P E – výsledky soutěže  

Č E S K Ý      S V A Z      Ž E N 
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Z vánoční výstavy 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Muži Ženy Celkem 

Jimramovské Pavlovice 54 48 102 

Koníkov 18 11 29 

Míchov 61 50 111 

Odranec 54 45 99 

Roženecké Paseky 67 53 120 

Věcov 120 114 234 

Celkem 374 321 695 

Průměrný věk 38 let 40 let 39 let 
 
 
Strom života můžete shlédnout na webových stránkách obce www.vecov.cz  
 

P O Č E T   O B Y V A T EL   K     31.12.2012 
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Sňatky:    
Lubomír Straka, Věcov  + Libuše Šišková 

Jaroslav Libra, Věcov  + Marcela Bujáčková 

Jiří Sedláček, Věcov  + Alena Martinková 

  Lucie Zobačová, Věcov  + Roman Jun 

Narozené děti: 
*  Anna Dostálová, Koníkov 

       *  Františka Vrbická, Roženecké Paseky 

      *  Sára Leitnerová, Jimramovské Pavlovice 

       *  Vendula Peňázová, Věcov 

      *  Libor Havel, Míchov 

      *  Matěj Sláma, Odranec 

      *  Ema Straková, Věcov  

      *  Anežka Macháčková, Odranec 

      *  Eva Cacková, Věcov 

      *  Aleš Tulis, Věcov 

      *  Ondřej Konvalinka, Jimr. Pavlovice 

      *  Veronika Havlíčková, Roženecké Paseky 

      *  Jakub Kostečka, Míchov 

      *  Jan Dostál, Míchov 

          
 Přistěhovali se:      Odstěhovali se: 

Lukáš Ošmera,  Jimr. Pavlovice   Jiří Sedláček, Ubušín 

Aleš Kozel, Odranec    Lucie Junová, Kuklík 

Lenka Šindelářová, Jimr. Pavlovice 

Luděk Gál, Míchov 

Zemřeli: 
Drahomíra Kalášková, Jimramovské Pavlovice 

Marie Havlová, Míchov    

Marie Štefáčková, Koníkov    

Miroslav Buřval, Roženecké Paseky   

Emanuel Kožíšek, Míchov    

Jaroslav Libra, Věcov  

František Mach, Věcov   

Jan Bojanovský, Věcov   

S P O L E Č E N S K Á     K R O N I K A  
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Dne 1.1. 2013 se v dopoledních hodinách konal již 5. ročník Novoroční 

odranecké koupele v jezeru Chuur Nuur /též zvaném Pastviska/.  Letos se 
opět sešlo okolo padesátky dětí a dospělých /koupalo se asi patnáct otužilých 
mužů a dvě odvážné ženy/.  Myslím, že i ti, co se vlézt  do vody zatím 
neodhodlali, své účasti nelitovali, popřáli sousedům a společně jsme prožili 
několik pěkných novoročních chvil. 

Dovolte, abych i Vám ostatním z okolních vesnic popřál vše nejlepší  
do nového roku, především hodně zdraví, lásky a Božího požehnání...  
a na 6. ročníku Novoroční  koupele nebo na jiné odranecké akci se s Vámi těším 
na shledanou... 

 
                                Zdeněk Novotný - Bričkovský 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N O V O R O Č N Í    K O U P E L   NA   O D R A N C I 
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Uvádět a moderovat bude  
oblíbený  DJ Hamerský.  
Pro děti budou připraveny  
Soutěže, občerstvení a samozřejmě  
i bohatá  tombola.  

 

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


