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1. Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2014: 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
• kontrolu usnesení z minulého jednání ZO: 
- dopis České televize – odpověď na pokrytí území digitálním signálem s konstatováním využití 
satelitů 
- pozemky k výstavbě: nabídnuty pozemky Kadeřávkových v lokalitě nad Trafem NN všem 
žadatelům o obecní pozemky nebo potencionálním zájemcům o stavbu. Zatím bez odezvy z řad 
místních občanů.  
• návrh dohody s Kadeřávkovými na zasíťování pozemků k výstavbě v jejich majetku                               

a vybudování MK, zatím neschválena. Je třeba zjistit cenu a možnost spolufinancování jak                      
ze strany stavebníků, tak vlastníků pozemků a obce 

• majetkoprávní vypořádání skládky v k.ú. Jimramovské Pavlovice (ve správě Městyse 
Jimramov) – řeší se GP a poté bude realizováno majetkoprávní vypořádání 

• nabídku Truhlářství Musil, Ruda 40 – dřevo - práce, broušení parket apod. 
• Rozhodnutí o poskytnutí  dotace z kapitoly 313- MPSV na sociální služby v obci Věcov ve 

výši 61 000 Kč pro rok  2014 
• průběh a výsledek kontroly na poskytování sociálních služeb, kterou provedli pracovníci 

Krajského úřadu Jihlava dne 24. 3. 2014 na OÚ Věcov. Závěr - zajistit proškoleného 
pracovníka    na zástupy pro terénní sociální služby 

• oznámení Katastrálního úřadu  pro Kraj Vysočina – pracoviště ZR o provedení zápisu do KN 
– změna užívaného pozemku pod stavbou: stavba  česlí a přítoku do ČOV Věcov (jako ostatní 
plocha) a nedokončená stavba sklepu u Grossových Jimr. Pavlovice (jako ostatní plocha) 

• vyčíslení předpokládaných úspor při změně dodavatele plynu a elektřiny. Realizováno přes 
společnost Fin-servis přímo vstupem na energetickou burzu Kladno a vysoutěžením optimální 
ceny – úspora OÚ Věcov proti roku 2013 plyn 59 339,- Kč, el. energie 53 850,- Kč. Úspora 
ZŠ Věcov – plyn 11 450,- Kč, el. energie 4 189,- Kč 

• nabídku k odkupu lesů v majetku LČR – HK  v k.ú. Jimr.Pavlovice o celkové výměře 34 807 
m2 za cenu cca 1 050 000,- Kč (Němcův, Bukáčkův a Skřipského les) 

• práci p. Jaromíra Černého – Po stopách rumunských křížů s vyobrazením kříže na Koníkově                 
a ve Věcově 

• zprávy ze zasedání Rady obce:  
- na VPP pro období 04 - 11/2014. Přijati p. Neumann Lukáš, Rož. Paseky,  p. Neumann 

Petr, Rož. Paseky a p. Vařák David, Odranec 
- zpřístupnění hřiště v Rož. Pasekách pro sportovní využití pro přespolní sportovce                     

z Novoměstska 
 
 
 
 

I n f o r m a c e   o b e c n í h o   ú ř a d u  



2 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Zprávu o uplatňování Územního plánu Věcov - zpracovanou MěÚ Nové Město na Moravě, 
odborem stavebním a životního prostředí v rámci probíhající změny územního plánu obce 
Věcov č. 1 v roce 2013 – 2014         

• smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014130004369/001 mezi obcí Věcov a společností       
E.ON - vedení NN přípojky přes pozemek v majetku obce p.č. 431 v k.ú.  Rož. Paseky               
ke stavbě RD - p. Strašil 

• realizaci záměru č. 1/2014 podle souhlasného stanoviska OSV Míchov v k.ú. Míchov.                  
Odprodej části obecního pozemku, který je v nájmu a je u domu žadatelky - p.č. 493/1, ostatní 
plocha cca 160 m2. Podmínkou odprodeje je ponechání volného přístupu ke studni v optimální 
manipulační vzdálenosti.  Cena 20 Kč/m2 , při zaměření bude přítomen zástupce obce 

• uzavření smlouvy s fy Grantika ČS na zpracování a podání žádosti na nákup svozového vozu               
a 10 kontejnerů, popř. bionádob na bioodpady  z Evropského fondu v cenové relaci: 1. platba 
45 000 Kč (25 tis. +20 tis. Kč studie o odpadech v obci), 2. platba 70 000 – 90 000 Kč               
dle přidělené částky, 3. platba 30 000 Kč za výběrové řízení, 4. platba 60 000 Kč za dotační 
management – průběžné a monitorovací zprávy, vyúčtování, závěrečná zpráva  

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
• starostu obce zjištěním informací o cenách pozemků, stavbě inženýrských sítí, budování 

silnice pro rozvoj obce a pokusit se o nové řešení ve výstavbě v  lokalitě ve Věcově 
• p. Pavla Prchala zjištěním stavu lesů – Němcův, Bukáčkův Skřipských v k.ú. Jimramovské 

Pavlovice pro možnost případného odkupu 
• starostu obce dodáním podkladů pro vyčíslení finančních prostředků za stávající zaměstnance 

pečující o les, vodu, ČOV – dohody,  za účelem zřízení pracovního místa s touto náplní práce  
 

2. Hospodaření v obecních lesích v roce 2013: 
 

Celkem výměra 34,49 ha lesního porostu (z toho k.ú. Odranec 15,96 ha, k.ú. Věcov 14,19 ha,                         
k.ú. Jimr. Pavlovice 0,85 ha, k.ú. Míchov 0,49 ha). 
Lesním správcem v lese je pověřen pan Miroslav Uhlíř z Věcova tel. 728 649 684. Výkon 
odborného lesního hospodáře pro naši obec vykonává pan Miloš Ostrýž z Bystřice n. P.,                         
tel. 602 610 239.  Lesní hospodář p. Miloš Ostrýž je určen i všem vlastníkům lesa s výměrou 
do 50 ha ve správném obvodu naší obce. 
 
Přehled hospodaření v roce 2013:     
- Vysazeno 3 500 ks sazenic smrku ztepilého, 600 ks sazenic olše lepkavé (část sazenic byla 

použita na posazování),  celkem náklady 33 650 Kč 
- Zpracováno z probírek, prořezávek, nahodilek a plánovaných těžeb celkem 376,94 m3:  

z toho (kulatina SM – 238,52 m3, kulatina BO – 26,54 m3, surové kmeny - 64,08 m3, 
špalky/vláknina 47,8 m3). Na pořez 21,00 m3 suráků,  na palivo prodáno 14,5 m3 špalků. 
Palivové dřevo ostatní – sucháry, bříza apod. celkem 47,50 m3. 

- Celkem dřevní hmota vytěžená : 459,94 m3 
- Vzniklé holiny pro obnovu: k.ú. Odranec 0,50 ha, k.ú. Věcov 0,35 ha  
- Vysazené holiny: k.ú. Odranec 0,40 ha, k.ú. Věcov 0,80 ha  
- Vloženo do lesního hospodaření v roce 2013: 229 138,- Kč (sazenice, nátěry, mzdy, odvody, 

služby, tahání, nářadí, PHM  apod.)  
- Získáno z lesního hospodářství celkem v roce 2013: 740 188,- Kč 
- Čistý zisk z lesního hospodářství za rok 2013:  (rozdíl příjmů a výdajů) = 510 050  Kč                      

+ 52 500  Kč (cena řeziva) = celkem čistý zisk 562 550  Kč 
- Výtěžnost  r. 2013 činí 13,34 m3/ha a čistý zisk činí 16 310 Kč/ha lesní plochy 
Objemy vytěžené dřevní hmoty 2013 – mýtní, nahodilá, probírky, palivo (pozemek ) 
Les k.ú.Odranec – květen-srpen (FORST)    255,20 m3  z p.č. 116, 115 
Les k.ú. Věcov – srpen-listopad (FORST)    121,74 m3  z p.č. 184, 186 
Les k.ú. Věcov – srpen-září - drobný prodej špalků                14,50 m3  z p.č. 184 
Les k.ú. Věcov – září – na pořez                  21,00 m3  z p.č. 184 
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Palivo les Věcov a ost. plochy – drobný prodej občanům    47,50 m3  
Celkem                  459,94 m3  
Historie lesního hospodaření - Průměrná čistá výtěžnost z obecních lesů za jednotlivé roky               
/Kč z 1 hektaru lesa/: 
 

r. 2013 16 310 Kč        
r. 2009   2 662 Kč r. 2010  4 500 Kč r. 2011   6 866 Kč r. 2012  15 048 Kč 
r. 2005    7 719 Kč r. 2006  8 575 Kč r. 2007  12 850 Kč r. 2008 5 655 Kč 
r. 2004   3 580 Kč r. 2003  1 509 Kč r. 2002 5 646 Kč r. 2001 795 Kč        
r. 2000  9 785 Kč r. 1999  326 Kč r. 1998  13 598 Kč r. 1997 3 395 Kč 

 
Děkuji všem za odvedenou práci a přeji mnoho zdraví a elánu do dalšího období. 
Ve Věcově dne 27.01.2014                               Zdeněk Vraspír, starosta obce 

 
 
3. Rozbory vody Věcov (čp. 22) a Míchov (čp. 30) 
 

Ukazatel Limit V ěcov Míchov 
Escherichia coli 0 0 0 
Koliformní bakterie 0 0 0 
Počty kolonií při 220C 200 0 1 
Počty kolonií při 360C 20 0 0 
Amonné ionty 0,50 < 0,05 <0,05 
Dusičnany 50 10,3 9,4 
Dusitany 0,50 <0,05 <0,05 
Chlor volný 0,30 <0,04 <0,03 
Konduktivita  125 16,6 13,7 
Mangan  0,050 0,02 0,029 
pH 6,5 – 9,5 6,8 6,8 
Železo  0,20 <0,04 <0,04 

 
 

4. Volný pohyb hospodářských zvířat po veřejném prostranství 
 

Upozorňujeme občany, že jsou jako chovatelé hospodářských zvířat (hlavně kačen, hus, slepic             
a jiné drůbeže), koček a psů  povinni zajisti svá zvířata proti úniku a  nezajištěnému pobíhání po 
veřejných prostranstvích obcí.  Volně pobíhající (často úmyslně) zvířata ničí veřejnou zeleň, zahrádky 
sousedů  a znečišťují veřejná prostranství.  

Žádáme občany, aby své hospodářské zvířectvo řádně zajišťovali proti obtěžování                        
a ohrožování ostatních občanů.  

Přestupky týkající se volného pobíhání  zvířat můžete konzultovat s přestupkovou komisí Města 
Nové Město na Moravě – tel. 566  598 321. 
 
 

5. Hlášení místního rozhlasu  
 

Kvalita hlášení místního rozhlasu bohužel stále není na takové úrovni, kterou bychom si všichni 
přáli (nesrozumitelnost, vypadávání signálu během hlášení). V nejbližší době by mělo dojít k nápravě, 
do té doby prosíme o shovívavost.  Na OÚ jsou k dispozici domácí přijímače a  pokud  doma neslyšíte 
hlášení z venkovních tlampačů, je možné si je zde vyzvednout. Dále oznamujeme, že hlášení místního 
rozhlasu je možné si přečíst i na webových stránkách obce (většinou ihned po hlášení) nebo                          
si ho můžete poslechnout   na tel. čísle  607 438 937. 

Děkujeme za pochopení 
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Plánované akce Českého svazu žen pro rok 2014: 
 

- Vyšlápni si s rodinou naší krásnou krajinou – 27. dubna 2014 v 9:00 hodin od COOP Věcov 
- Zájezd zahradnictví Doubravice – 3. května 2014 
- Zájezd – výroba svíček  Drslavice u Uherského Brodu 
- Buzení broučků – dle počasí 
- Sběr kamení 
- Termální koupele Sarvár Maďarsko – 14. červen 2014 
- Den otevřených dveří v požární zbrojnici 
- Den dětí – 29. červen 2014    
- Dětská diskotéka – 31. srpen 2014  
- Drakiáda – dle počasí 
- Zájezd do zahradnictví Šebrov – dýně – 22. – 23. listopadu 2014  
- Strašidelná dýňová stezka 
- Rozsvícení vánočního stromečku – 29. listopad 2014  
- Zahájení vánoční výstavy – 30. listopad 2014  

 
Všechny rády přivítáme na našich akcích, na zájezdy se mohou přihlásit i nečleni ČSŽ. 

         
         Věra Zobačová 

                                                         Předsedkyně ČSŽ Věcov 

 

• Maškarní karneval 
 

V neděli 9. března jsme se sešli na maškarním karnevale.               
DJ Hamerský připravil pro děti spoustu her, soutěží a pěkných písniček. 
Tombola jako každý rok určitě nikoho nezklamala. Šikovné maminky 
našich dětí napekly vynikající zákusky. Podnikatelé, společenské 
organizace a spolky přispívaly podle svých možností. Někteří přispěli 
drobnostmi do tomboly, jiní nealko nápoji pro děti nebo finanční 
částkou. Za vzorně srovnaný a uklizený sál děkujeme rodičům                     
a přátelům školy.  

 
Sponzoři: 
Obec Věcov, Topinka Klempo, ČSŽ Věcov, SDH Roženecké  Paseky, 
SDH Věcov, SDH Míchov, SDH Jimramovské Pavlovice, Zítkovi – 
marcipán, Roman Havlík,  Roženecké Paseky,  Petr Procházka, 
Roženecké Paseky, Kadeřávkovi, Věcov, Zahrádkáři Roženecké 
Paseky, Sdružení myslivců, Stavebniny Zeman, Přátelé pípy Roženecké 

Paseky, Enpeka  Žďár nad Sázavou, Pekárna Unčín, E.ON Nové Město na Moravě, Sláma uzeniny, 
Autoopravna Navrátil , Bistro Jimramov, Firma Chroust Jimramovské Pavlovice, Firma Haram Sněžné, 
Firma Bukáčková Sněžné, ZD Vrchy Věcov, Šutera Olešnice, rodiče dětí a zaměstnanci MŠ a ZŠ Věcov   
a další sponzoři, kteří nechtějí být oficiálně  jmenováni. 

 
 
 

 

Český  svaz  žen  Věcov  

Základní a mateřská škola Věcov  
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• Ze zápisu dětí do základní školy  
 

Ve čtvrtek 30. ledna 2014  proběhl zápis dětí do základní školy ve Věcově. Dostavily se a byly 
zapsány tyto děti:  Anna Hájková a Denisa Černá z Věcova, Miroslav Vraspír z Koníkova, Jakub Chroust 
z Jimramovských Pavlovic, Edita Librová a Milan Skryja z Roženeckých Pasek. 

 
Výhled pro školní rok 2014/2015 

1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
6 žáků 6 žáků 4 žáci 4 žáci 2 žáci 22 žáků 

 

• Ajtík 2014 
 

Ve čtvrtek 3. dubna jsme vyrazili do Nového Města na Moravě. Cílem naší cesty byla soutěž 
pořádaná 1. ZŠ Nové Město  pro žáky čtvrtých a pátých ročníků v počítačových dovednostech – AJTÍK 
2014. 

Soutěžilo se v elektronických piškvorkách, poznávání počítačových součástek, samozřejmostí 
byly znalostní testy z oblasti přírodovědy a vlastivědy. V tělocvičně jsme běhali s myší na hlavě (byla 
počítačová) a házeli starými CD do koše. Nejzajímavější bylo naše první setkání s počítačovými tablety. 
V soutěži se nám dařilo. Z přítomných 10 málotřídních škol jsme obsadili stejně jako loni 3. místo.                
Zpět do školy jsme si vezli drobné suvenýry a diplom, jako vzpomínku na pěkné dopoledne. 

Žáci 5. ročníku ZŠ Věcov 
 
 

• Zápis dětí do MŠ Roženecké Paseky 
 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Věcov, na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,                 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, ve spolupráci s Obecním úřadem ve Věcově vyhlašují 
 

ZÁPIS  DĚTÍ   
DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY  V  ROŽENECKÝCH  PASEKÁCH 

 
Zápis proběhne dne 28. května 2014 od 10:00 – 14:00 hod. na pracovišti mateřské školy. 

 
K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti podle následujících kritérií: 
 
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 
      ( § 34 odst.4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
      odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
2. Dítě, které bude navštěvovat zařízení celodenně 
3. Dítě, jehož oba rodiče jsou zaměstnaní nebo jeden z rodičů je zaměstnán a druhý rodič nastupuje 

nejpozději do 31.12. daného roku do zaměstnání 
4. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu obce Věcov 
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka zařízení a při přijímání bude respektovat výše 
uvedená kritéria. 

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte. Ostatní dokumenty obdrží na místě zápisu.                                                  
Zásady přijetí dítěte do mateřské školy se řídí: zákonem č. 561/2004Sb. ( školský zákon), 
vyhláškou  č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení,                   
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Oficiální stránky ZŠ a MŠ V ěcov:  http://zsamsvecov.cz/  
(odkaz  naleznete  i  na  webových  stránkách  obce  www.vecov.cz – rubrika „ZŠ a MŠ“ ) 
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Za krásného „jarního“ dne v neděli 2.3.2014 proběhl na Odranci 1. Masopust. Před „Waldou“               

se sešly maškary tradiční i méně obvyklé a ten, kdo masku „zapomněl“, byl náležitě dozdoben. Společně 

jsme zatančili a zazpívali u dvou domů – Macháčkových a Kalichových, dostali za to výborné masopustní 

koblihy i něco tvrdšího na přípitek. Na výletišti za KD potom byly přichystány veselé hry a soutěže              

pro děti i dospělé, na řadu přišel i masopustní maškarní fotbal. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a hlavně těm, kteří nám s přípravami pomohli –                                

p. Macháčková, p. Kalichová, p. Topinková, Zdeněk Novotný, Marek Bobula, Štěpán Vrbický,                   

Věra Jílková. 
 

 
 

 

 
Za spolek „WALDA“ Taťána Novotná 

 Masopust na Odranci 
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Pojeďte s námi do největšího a nejkrásnějšího letoviska Itálie 

R I M I NI - 6. 6.  -  15. 6.  2 0 1 4 
Rodinný hotel Trinidad *** v centru m ěsta , cca 200 m od pláže. 
Cena : dospělí 8300,- dítě do 12 let 5500,- a do 6 let 1500,- Kč 
Zahrnuje : 7 x ubytování s plnou penzí, včetně nápojů k jídl ům,  plážový servis – lehátko, 
slunečník, dopravu klimatizovaným autobusem.  
Nezahrnuje : pojištění léčebných výloh  a pobytovou taxu. 
Malý rodinný hotel v klidné části a kousek od pláže.   
Ubytování: pokoje 2, 3 a 4 lůžkové, balkon a vlastní soc. zařízení. 
Strava : snídaně – formou švédských stolů, obědy a večeře – výběr ze 2 jídel + alko, nealko (voda, 
limo, víno, pivo).  
Výborná italská domácí kuchyně. 
V okolí spousta restaurací, obchůdků, park a nedaleko i historické centrum. 
Možnost zapůjčení kol. 
 

Informace a přihlášky :  Michaela Krejčí   tel.: 604 611 561 
 

 

 
 

V pátek dne 18. dubna 2014 se v obci Věcov a všech jednotlivých místních částech 
uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu přibližně v tomto časovém plánu: 

Odranec   15:10 – 15:25 hod.  u KD 
Koníkov   15:30 – 15:40 hod.  u spodní zastávky 
Roženecké Paseky  15:50 – 16:10 hod.  u KD 
Věcov    16:20 – 16:40 hod.  u autobusové zastávky 
Jimramovské Pavlovice 16:45 – 17:00 hod.  u autobusové zastávky 
Míchov   17:10 – 17:25 hod.  u autobusové zastávky 
Odevzdat můžete tyto druhy odpadů: oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, 

filtry a znečištěné výrobky od olejů apod. látek, akumulátory, pneumatiky a další věci ropného                       
a podobného původu, zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro 
zařízení, eternitovou krytinu a výrobky s azbestem, autoplasty, plexiskla a odpady neurčitého původu. 

Důrazně žádáme občany, aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu svozového 
vozidla!!! 

Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomůžou s naložením, starší občané mohou při větším 
množství tohoto odpadu požádat obec o odvoz od domu

Nabídka  

Svoz  nebezpe čného odpadu   



   

 

KAM S VAŠÍM ODPADEM?  
Co kam pat ří a nepat ří 

  

PATŘÍ 

 

NEPATŘÍ 

 

PAPÍR 

 
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice 
roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity, 

obálky 

 
do kontejneru nepatří mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a 

voskovaný papír, použité plenky 

 

PLASTY 

 
sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky 

a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů  a ostatních mléčných 
výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky 

a čistících prostředků vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod. 
 

 
do kontejneru nepatří bakelit, guma, 

PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové 
trubky, plastové obaly od chemikálií olejů 

a barev 
do kontejneru nebo stojanu nepatří 
nápojové kartony se zbytky potravin 

 

SKLO 

 
bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, 

tabulové sklo 

 
do kontejneru nepatří keramika, porcelán, 

autosklo, drátěné sklo a zrcadla 

NEBEZPEČNÝ 

ODPAD 

sběrný dvůr  
mobilní svoz organizovaný obcí 

 

ELEKTROODPAD sběrný dvůr 
mobilní svoz organizovaný obcí 

 

 
V našich obcích byly nově na místech sběru TKO rozmístěny soudky na kuchyňský olej, který zde můžete odkládat.  Znečištěný obal od kuchyňského 

oleje vhazujte  do směsného odpadu. Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů.  Olej totiž 
značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu.   
 

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


