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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení ZO Věcov č. 12/2015 konaného dne 16.4.2015
v 18:00 hodin v Jimramovských Pavlovicích čp. 14:

Přítomni: Vraspír Z., Librová J., Prchal L., Ing. Štěrbová A., Mgr. Prudká M., Topinka M.,
Macháček P., Bukáček P., Vraspírová H., Zobačová V., Bc. Havlová K., Šikula J., Ing. Chroust J.
Omluveni: Havlíček M., Černý M.
Hosté: Ing. Mičková Š.
Přítomno 13 zastupitelů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu usnesení:
o Podepsání žádosti a dokumentů – veřejné osvětlení Koníkov a žádost na sportoviště
grant KV – splněno
o Článek o třídění odpadů – splněno
Nákup sady 3 ks tašek na tříděný odpad: prodej dle zájmu - větší 50 Kč, menší 40 Kč
Udílení souhlasu či nesouhlasu obce s udělováním příspěvku na bydlení provozovatelům
ubytoven v obci
Změny jízdního řádu Nové Město na Moravě – Jimramov, Bystřice n. P. – Jimramov
Těžkosti v průběhu řízení změny územního plánu č.1 – blokace od CHKO
Smlouvu o poskytnutí dotace na sociální služby ve výši 41 000 Kč od Kraje Vysočina
Podnět p. Lenky Zobačové, Věcov čp.1 o omezení zábavní pyrotechniky – řešeno OZV
Výměnu oken a dveří v KD Odranec v termínu 27. – 29. 5. 2015
Výpověď ZD Věcov z prostor KD Roženecké Paseky 1 k 31. 3. 2015. Pokud předání
neproběhne do 30. 4. 2015, nájemní smlouva bude pokračovat
Dopis ombudsmanky ohledně její pomoci „Pokud si neví někdo rady“
Dopis europoslankyně ing. Kateřiny Konečné - poděkování za přijetí na našem úřadě
Výstavu v Horáckém muzeu N. Město n. M. k výročí ukončení II. světové války
Vzpomínkový akt na Metodce 10. 5. 2015 od 13:30 hodin, živá hudba, občerstvení
Setkání členů ČSBS a seniorů ČSSD 17. 5. 2015 v Odranci od 12:00 hodin s promítáním filmu
Dopis o účasti v soutěži „O studánkách na Vysočině“ p. J. Pustiny
Zřízení soukromé záchranné služby Milovy – cca od 2016
Výsledek výběrového řízení na výměnu oken a dveří v budově ob. úřadu ve Věcově čp. 61
Objasnění situace o sběru oděvů a jejich využití – Charita Broumov a TextilEco
Organizování akce „Po stopách kluka z hájenky“ dne 25. 7. 2015 - sraz v 9:30 hod. Koníkov
Odmítavé stanovisko k zapojení obce Věcov do Týdeníku Novinky (p. Jiří Pokorný)
Účast školy ZŠ Věcov v projektu „Znám křišťálovou studánku“ a účast 2 žáků a 1 pedagoga
na zájezdu na Dalešickou přehradu
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Vyřazení
o kopírky GESTETNER MP 1600 - konec životnosti a špatná funkčnost. Dar ZŠ Věcov
o Vyřazení houpačky v m.č. Jimramovské Pavlovice z důvodu ztráty funkčnosti - hniloba
o Vyřazení míchačky z důvodu ztráty funkčnosti – nefunkční, celkové opotřebení
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o Vyřazení pneumatického pěchu – ztráta funkčnosti, nákladná oprava
o Vyřazení elektrické svítilny nabíjecí – ztráta funkčnosti
13/0/0 - schváleno
Pořízení:
o Automobilu pro zaměstnance obce s tažným zařízením v cenové relaci cca 20 000 Kč
13/0/0 - schváleno
o Přístřešku – prodejního stánku na výletišti v Míchově – předběžná částka cca 90 000 Kč
(materiál zajistí obec, práci provede SDH Míchov)
13/0/0 - schváleno
NV 37/2003 navýšení platu o 3,5 % zastupitelům a předsedům výborů s platností od 1. 5. 2015:
o Předseda finančního a kontrolního výboru odměna 450 Kč
12/ 0/1 - schváleno
o Předseda osadního výboru zvýšení odměny na 1000 Kč
8/1/ 4 - schváleno
o Místostarosta obce zvýšení odměny na 4000 Kč
12/0/1 - schváleno
o Zastupitelé 257 Kč – ponechána původní částka
13/0/0 - schváleno
o Radní 891 Kč – ponechána původní částka
13/0/0 - schváleno
Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy ZO2/2015 č.1 se čtyřmi dodatky: auto VPP cca
20 000 Kč, oplocení u garáží 50 000 Kč, garáž pro OÚ 20 000 Kč, služební auto 150 000 Kč
13/0/0 - schváleno
Podání žádosti o dotace na projekt Veřejné osvětlení Jimramovské Pavlovice 50 + 50 %
(150 000 + 150 000 Kč)
13/0/0 - schváleno
Smlouvu o podmínkách napojení plynárenského zařízení v Jimramovských Pavlovicích –
U lihovaru 9415000875/161879 pro novou bytovou výstavbu
13/0/0 - schváleno
Jmenování velitelů jednotek SDH:
o Milan Lamplot ml.– Odranec
o Martin Šikula – Míchov
o Vladimír Kosek – Věcov
o Pavel Bukáček – Rož. Paseky
o Zdeněk Leitner – Jim. Pavlovice
Žádost manželů Leitnerových o zpětný odkup pozemku p.č. 283/15 v k.ú. Jimramovské
Pavlovice – možný odkup pozemku za nižší cenu cca 100 Kč/m2 nebo souhlas s odprodejem
3. osobě se zachováním podmínek (do 5 let používání stavby ode dne prodeje) – ZO souhlasí
s podmínkami a odpoví na žádost
13/0/0 - schváleno
Dopis firmy Lomond s.r.o. Daňkovice o zpětném prodeji stavebního pozemku v k.ú. Míchov
- možný odkup pozemku za nižší cenu cca 40 Kč/m2 nebo souhlas s odprodejem 3. osobě
se zachováním podmínek (do 5 let používání stavby ode dne prodeje) – ZO souhlasí
s podmínkami a odpoví na žádost
13/0/0 - schváleno
Dohodu o spolupráci mezi obcí Věcov a farmou Konvalinka Jim. Pavlovice o ukládání
kompostu zdarma po dobu 5 let (a více) v množství min. 118 tun ročně
13/0/0 - schváleno
S příležitostným nákupem služebního vozu v cenové relaci 150 000 Kč a pověřuje Radu obce
rozhodnutím o konkrétní nabídce, pokud se naskytne
13/0/0 - schváleno

Oprava povrchu místní komunikace ze Spáleného Dvora na Míchovský

kopec proběhne v průběhu měsíce května. Omlouváme se za případné
komplikace.
Zdeněk Vraspír, starosta obce

Upozorňujeme na zahájení zjišťovacího řízení záměru
stáje pro dojnice na farmě Míchov“. Textová
na http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 776).

PÁLENÍ

část

„Novostavba
oznámení je zpřístupněna
Občané Míchova

ČARODĚJNIC

Hasiči Odranec pořádají
ve čtvrtek 30. dubna 2015 pálení čarodějnic
v lokalitě Růžového u Bohdalce.
Od 18:00 hodin možnost opékání buřtů,
zapálení ohně okolo 20:00 hodin
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Pálení čarodějnic jistě proběhne i v ostatních obcích – pro bezproblémový a pohodový průběh
doporučujeme dodržovat některá základní doporučení a pravidla požární ochrany:
Pozor na rozšíření požáru
Nezapomeňte na ohlášení pálení hasičům - telefonicky na čísle: 950 270 102 - 104
nebo na stránkách HZS Kraje Vysočina: www.hasici-vysocina.cz , www.hzscr.cz/vysocina
Nepoužívejte hořlavé kapaliny
Mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požáru
Sledujte aktuální povětrností situaci, směr a sílu větru
Děti se účastní jen v doprovodu dospělé osoby
Nenechávejte oheň bez dozoru
Pozor na vznícení oděvu na osobě, např. při přeskakování ohně
Vyberte vhodného místo: vzdálenost od budov, stromů, pozor na vysokou trávu

SBĚR ODĚVŮ, OBUVI A HRAČEK
Doposud obecní úřad organizoval sbírku pro Diakonii Broumov.
I když Diakonie disponuje sběrnými kontejnery a několikrát bylo
o podobný žádáno, nebylo obci vyhověno a protože byl styl sbírky
nárazový, přistoupila obec Věcov na nabídku firmy TextilEco a.s
na umístění kontejnerů. I nadále však můžete Diakonii Broumov
přispívat – a jak můžete věci darovat?
• zaslat poštou do Broumova
• využít kontejnery Diakonie nebo předat na sběrná místa
(informace o umístění na www stránkách Diakonie)
• osobně zavézt do Diakonie Broumov
• uspořádat sbírku v obci, městě či škole a Diakonie si pro všechny věci přijede
Shromážděná materiální pomoc je po roztřídění rozdělena:
10 % pro lidi v nouzi v rámci ČR
45 % putuje do zahraničí
40 % se průmyslově zpracovává
5 % tvoří odpad.
Případný výtěžek ze sbírek se využívá na financování služeb pro sociálně potřebné lidi poskytované
Diakonií Broumov, na pokrytí nákladů s realizací a svozem celorepublikových sbírek a na likvidaci
odpadu.
http://www.diakoniebroumov.cz/

Společnost TextilEco a.s., jejíž kontejnery jsou umístěny v našich
obcích, je významným tradičním evropským sběračem použitých oděvů,
obuvi a hraček. Filosofií společnosti je předcházet vzniku odpadů. Dává
svou činností každému občanovi dobrovolnou příležitost odevzdat
nepotřebné věci k ekologickému využití. Sesbíraným oděvům, obuvi
a hračkám
tak firma dává druhý život, vrací je zpět k lidem
a aktivně podporuje neziskové a charitativní projekty nejenom v České
republice.
Způsob využití materiální pomoci::
9 % podpora nez. projektů z výtěžku ze sesbíraných oděvů
26 % export oděvů do třetích zemí „mimo země EU“
15 % automobilový a strojní průmysl – především „čistící hadry“
16 % materiálové využití oděvů – rozdělení dle složení vlna, bavlna, acryl atd.
25 % recyklace – jako drcená příměs v papírenském průmyslu
http://www.textileco.as/
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ČESKÝ

SVAZ

ŽEN

VĚCOV

Svaz žen z Věcova připravil v sobotu 21. března
ochutnávku pomazánek a salátů. Nechyběla dobrá nálada
ani dobré vínko. Škoda jen, že Vás přišlo tak málo.
Snad někdy příště se bude těšit ČSŽ Věcov.
Oznámení – do konce dubna bychom chtěly jít budit
Broučky – letos s velkým překvapením na Zobačově kopci.
Protože se počasí mění ze dne na den, žádný přesný termín nemáme
– při vhodném počasí bude akce vyhlášena den předem místním rozhlasem.
Dále zveme zájemce na zájezd do Doubravice na kytičky a pštrosy – ještě jsou volná místa.
Jedeme 8. května v 8:00 hodin z Věcova.
Za ČSŽ Věra Zobačová

BIOODPADY
Co do nádob a kontejnerů na kompostovatelný bioodpad patří?
Odpad rostlinného původu a zbytky pokrmů rostlinného původu - znamená to především:
kuch. odpad ze zeleniny a ovoce, čajové sáčky, káv. sedlina
z jídel např. brambory, rýže, pohanka, jáhly, kroupy, apod.
staré pečivo
odpady z květ. výzdoby bytů nebo i celý obsah květináče
tráva, listí, zelené rostliny, zelenina, ovoce
ořezy (!!nikoliv celé větve!!) drobných větví do průměru
cca 1 cm tloušťky postříhané nakrátko
piliny, hobliny
skořápky z vajíček nebo z ořechů
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
podestýlka domácích býložravých zvířat

Co do nádob a kontejnerů nepatří?
odpad živočišného původu, tj. uhynulá zvířata, odřezky z masa, kůže, tuky, kosti, exkrementy
zbytky masitých jídel
zbytky výrobků z mléka, tj. tvaroh, sýry, jogurty, omáčky, kaše apod. a zbytky jídel z vajec
znečištěné piliny
nenaštěpkované nebo hrubé větve
není možné také do nádob vylévat žádné tekutiny!
Nevhazujte do nádob bioodpad v žádné igelitové tašce, byť by výrobce takového obalu i deklaroval,
že se jedná o materiál, který by se měl během kompostování rozložit! Kompost by pak byl těmito
obaly znehodnocen.

Stanoviště bionádob (hnědá barva 240 litrů) a kontejnerů
(oranžová 3500 litrů) na bioodpady – rok 2015 Věcov:
Věcov:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi u mostku
1 ks bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi
Jimramovské Pavlovice:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi
1 ks bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi
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Míchov:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi
1 ks bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi
Roženecké Paseky u KD:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění u KD
1 ks bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO u KD
Roženecké Paseky - Štarkov:
2 ks bionádob (hnědá) – sběrné místo TKO pod Mrkosovi
Koníkov – Horní :
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – křižovatka u křížku
pod Havlíčkovi
Koníkov – Dolní:
1 ks bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO u dolní zastávky
Odranec:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění u KD
1 ks bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi
Vývoz na kompostárnu J.Pavlovice dle potřeby – zaměstnanci OÚ Věcov
Zdeněk Vraspír, starosta obce, tel. 724 184 759

Sady tašek na třídění odpadu
Pro usnadnění třídění zajistil obecní úřad ve Věcově tuto skladnou sadu tří
tašek určených pro třídění odpadů. Tašky jsou vyrobeny z recyklované
netkané textilie s omyvatelnou úpravou. Každá z tašek má 2 uši, navzájem
se dají propojit suchými zipy.
Velká sada (taška cca 40 litrů) ……………… 50,- Kč
Malá sada (taška cca 20 litrů) ……………… 40,- Kč
Tašky je možné zakoupit na obecním úřadě ve Věcově.
K dispozici je zatím omezené množství.

SBOR

DOBROVOLNÝCH

HASIČŮ

SDH VĚCOV pořádá

Srdečně zvou pořadatelé
Občerstvení zajištěno

Vstupné obvyklé
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POZVÁNKY

na pietní akt uctění památky padlých příslušníků
Partyzánské skupiny Dr. Miroslava Tyrše při příležitosti
70. výročí jejich hrdinné smrti v boji proti fašismu
a za naši svobodu, který se bude konat u památníku
na Metodce v neděli 10. května 2015 od 13:30 hodin.
U památníku bude zajištěno občerstvení
a bude hrát živá hudba
Srdečně zve Obecní úřad Věcov a OV KSČM Žďár nad Sázavou
Odjezd autobusu: ve 12:00 hodin z autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou
a ve 12:30 hodin z autobusového nádraží Nové Město na Moravě – doprava zdarma

na setkání členů ČSBS a seniorů ČSSD
při příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války,
které se uskuteční v neděli 17. května 2015
na Naučné stezce Metodka.
Sraz účastníků u KD v Odranci ve 12:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé

Pplk. vv. Pavel Koutenský
Za OV ČSBS

Josef Svoboda
předseda přípravného
výboru

Ing. Stanislav Kopal
předseda Klubu seniorů
ČSSD

Doprava na akci: autobusová linka 84011815 – odjezd NMnM – centrum v 11:00 hodin,
zpět odjezd z Koníkova v 17:37 hodin

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