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INFORMACE
 Usnesení ZO Věcov č. 5/2015 konaného dne 30. 9. 2015 v 18:00 hodin
v Míchově
Přítomni: Vraspír Z., Ing. Štěrbová A., Mgr. Prudká M., Topinka M., Macháček P., Kostečka J.,
Černý M., Prchal L., Mgr. Havlová K., Librová J., Havlíček M., Vraspírová H., Ing. Chroust J.,
Omluveni: Šikula J., Zobačová V.,
Hosté: Kašová D., Prudký L., Sedláček J., Šikula M., Havel D., Havel Daniel
Přítomno 13 zastupitelů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení:
o Informace o Lince důvěry – vyšlo ve Zpravodaji 5/2015 – splněno
o Novoměstsko v pohledech – splněno
o OsV – doplnění osadního výboru Rož. Paseky – splněno
o Posouzení stavu kuchyně v KD – splněno
o Urychlení opravy koníkovské zastávky (chybí výmalba, okno a dveře) – splněno
 Nástup nového zastupitele p. Kostečky za odstupujícího p. Pavla Bukáčka
 Podání žádosti ZD Věcov o směnu pozemku k výstavbě kompostárny u zadní brány
a sběrného dvora
 Žádost p. Pavla Bukáčka – vypořádání parcel pod silnicí
 Žádost o dotaci na vysíkání krajnic v úseku Koníkov – Roženecké Paseky – Věcov
 Dopis p. Yvony Vrchlabské, Odranec – situaci kolem Pomníčku padlým
 Dopis p. Ludmily Staré a odpověď starosty obce na téma kapacity MŠ
 Činnost mladých hasičů v Míchově, jejichž snahou je modernizace a rekonstrukce výletiště
 Položkový rozpočet stavby – inženýrské sítě u Hřiště část A
 Ukončení činnosti stánků s internetem
 Písemnou komunikaci mezi manželi Wágnerovými a obcí Věcov – osvětlení Koníkov
 Výzvu Lesů ČR – kontrola proti kůrovci
 Obeslání firem na prohrnování silnic
 Vynucení příplatků od rodičů pro žáky ZUŠ Bystřice n. P. a Domečku
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Doplnění OsV Roženecké Paseky o p. Hanu Navrátilovou a volbu malostarosty p. Luboše
Prudkého – oba za odstupujícího Pavla Bukáčka
 Rozpočtové opatření č. 4/2015 ke dni 30. 9. 2015 – dle přílohy
 Dle záměru 6/2015 prodej části pozemku 157/1 v k.ú. Odranec – cca 210 m2 p. Antonínu
Bartoňkovi, Brno, Kneslova 16 za cenu 10 Kč/m2 (OsV Odranec souhlasí)
 Poskytnutí daru 5000 Kč pro TJ Věcov a účelem organizování cyklistických závodů
Do Věcovských vrchů
 Smlouvu o poskytnutí dotace – financování jednotky SDH Věcov – ID-ZZ 01311.0132 z Kraje
Vysočina ve výši 15000 Kč
 Nákup počítače dle nabídky PN00306370-1 od AUTOCONT ve výši cca 22500 Kč pro
kancelář Věcov – příloha Z05/2015 č. 2
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Smlouvu o poskytnutí dotace FV 01272.0032 – Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
v m. č. Jimramovské Pavlovice (130 000 Kč vlastní náklady – 50,37% z částky 270 000 Kč)

 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací – bude v obci Odranec přerušena
dodávka elektrické energie ve středu 25. listopadu 2015 od 7:30 do 15:30
hodin

 Žádáme majitele rekreačních objektů ve Věcově a Míchově,
aby do 20. 12. 2015 nahlásili na obecní úřad stav vodoměru! –
tel. 566 562 821, nebo na email: ou.vecov@cbox.cz

 Dále upozorňujeme občany Věcova, že je nutné při změně
v počtu obyvatel domu (přistěhování, odstěhování, narození, smrt) vyplnit
na obecním úřadě nový tiskopis pro výpočet stočného!

 Přehled realizovaných akcí obce Věcov v roce 2015
 Výměna všech oken, dveří (s použitím dotace POVV) a výmalba KD Odranec včetně
modernizace systému vytápění
 Instalace panoramatické mapy na kopci Kamenice R. Paseky
 Výměna oken a dveří budovy obecního úřadu ve Věcově včetně bytu č. 1
 Dokončení změny územního plánu č. I Věcov včetně nabytí platnosti
 Výměna 4 oken a dvou dveří v budově lihovaru J. Pavlovice – stará část
 Rekonstrukce zadní části lihovaru v J. Pavlovicích s využitím pro potřeby obce – garáže, dílna,
sklad, zázemí pro zaměstnance
 Rekonstrukce kuchyně MŠ R. Paseky
 Dokončení šotolinového zpevnění povrchu míst. komunikace na Zadním Koníkově
 Materiál na přístřešek pro SDH Míchov včetně nových elektrorozvodů
 Nákup a montáž dětské sestavy – víceúčelová houpačka na výletiště Odranec
 Výkup pozemků pod komunikací dle skutečnosti v obci Odranec u zastávky
 Dokončení stavebních úprav – klubovna Věcov
 Nátěr střechy HZ Věcov a dřevěného podbití OÚ Věcov
 Stavební povolení včetně projektové dokumentace – vodovod Odranec (s použitím dotace
grantu Fondu Vysočiny)
 Oprava sloupků cedulí, doplnění laviček – Naučná stezka Metodka
 Nový povrch místní komunikace Spálený dvůr – Míchovský kopec (použita dotace z grantu
Fondu Vysočiny)
 Oplocení sběrné šachty vodovodu Věcov – v lese Bohdalec
 Modernizace vodojemu a realizaci opatření pro snížení radonu v pitné vodě Věcov (použito
dotace z MF ČR – 100%). Projektová dokumentace a stavební povolení na vybudování tech.
infrastruktury pro novou bytovou výstavbu ve Věcově u hřiště – vodovod, kanalizace splašková
a dešťová, komunikace, veřejné osvětlení a plynovod
 Oprava zastávky Koníkov – po havárii vozidla ( likvidace od pojišťovny)
 Nátěry a opravy chatek u hřišť, odvodnění hřišť a jiné úpravy inventáře (s použitím dotace
z Fondu Vysočiny)
 Pořízení stolu na stolní tenis a 3 ks laviček – volnočasová zóna Věcov
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Plán akcí na nejbližší období 2015-2016
Pořízení traktoru
Přípojka NN do objektu zvonice v Míchově a realizace el. pravidelného zvonění
Přípojka NN ke hřišti ve Věcově
Vydláždění plochy pod stůl na stolní tenis - volnočasová plocha Věcov
Vydláždění odstavné plochy u HZ Věcov
Výběr dodavatele a realizace akce Vodovod pro obec Odranec – dotace 70-80 % dle akt. výzvy
Výběr dodavatele a realizaci akce Sítě pro novou výstavbu Věcov u hřiště – dot. dle akt. výzvy
Kolaudace a uvedení do provozu sítí pro výstavbu RD J. Pavlovice
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod MK – Věcov, Roženecké Paseky, Odranec, Koníkov
Rekonstrukci Veřejného osvětlení – nová svítidla v Jimr. Pavlovicích – dotace z Fondu Vys.
Opravy a malování provozu klubovny v KD Rož. Paseky
Výměna okapů a svodů – budova Kovárny Míchov
Stavební povolení včetně projektové dokumentace na sběrný dvůr
Oprava místní komunikace (Věcov, J. Pavlovice) – dotace 50 %
Oprava cyklostezky do Jimramova – dotace 85 %
Dovybavení dětského hřiště u MŠ R. Paseky – dotace 70 %

ČESKÝ SVAZ ŽEN VĚCOV
Dýňová stezka

Na letošní Dýňové stezce se sešlo opravdu
mnoho dětí společně se svými rodiči. Cestu
za dobrodružstvím osvětlovaly vyřezávané
dýně, lampičky a další strašidýlka.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě strašidelné stezky a účastníkům
za hojný zájem.
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H A S I Č I
Zprávičky o mladých hasičích z Věcova
Po několika prázdninových
přípravách jsme náš kolektiv MH
přihlásili
do soutěží,
konajících
se na podzim. Byly to soutěže:
O Bohdalovský pohár, Herálecký
plamínek a 1. kolo okresní hry
Plamen ve Svratce.
V sobotu 5. září se v Bohdalově
„O Bohdalovský pohár“
soutěžilo
pouze v požárním útoku. Změnili jsme
způsob sání,
byl to risk,
který
se
vyplatil.
Naši starší skončili
s časem 21,18 sec
na 3. místě,
pouhých 1,29 sec. za prvním místem.
Mladší skončili na pěkném 4. místě
v čase 31sec.
O 3 týdny později nás čekala soutěž v Herálci „ Herálecký plamínek“ jako předpříprava
na okresní soutěž hry Plamen. Soutěžilo se v požární všestrannosti, štafetě dvojic a štafetě 4x60m.
Kolektiv mladších se umístil na 2. místě a kolektiv starších vybojoval 1. místo.
Nejvíce přípravy jsme s dětmi věnovali na okresní soutěž hry Plamen, konané 10. října
ve Svratce. Tohoto závodu se bohužel nezúčastnil kolektiv mladších z důvodu nemoci. Starší čekal
nelehký závod. Závodů se zúčastnilo 32 kolektivů a soutěžilo se v požární všestrannosti (běh na 3 km
a 6 stanovišť s různými úkoly), ve štafetě dvojic a štafetě 4 x 60m. Svým nasazením děti vybojovaly
krásné 7. místo se ztrátou pouhých 9 bodů na místo druhé. O umístění rozhodují většinou setiny
sekund a proto chceme pochválit všechny zúčastněné děti za výborné výkony, neboť soutěží proti
kolektivům, které jsou obsazeny dětmi ze sportovních škol.
2. kolo hry Plamen pokračuje na jaře. Budeme se snažit o dobré výsledky, abychom dosáhli
co nejlepšího umístění.
Na závěr chceme poděkovat dětem za jejich nasazení, skvělé výkony, chuť soutěžit a přejeme
jim úspěšné jaro 2016.
Vedení MH

Poděkování hasičům z Míchova
Osadní výbor v Míchově děkuje mladým hasičům Míchova za pracovní nasazení při stavbě
dřevostavby na výletišti. Velitel hasičů Martin Šikula na schůzi domluvil postup a šli pracovat.
Pan Dostál a jeho firma jako zhotovitel dřevostavby byl zapálený, pracovitý a jeho dílo bylo ve velmi
krátké době hotovo. Děkujeme všem, kdo pomohl – OÚ Věcov a hasiči Míchov přispěli finančně
a ostatní třeba radou, půjčením pracovních nástrojů nebo i jinak. Můžeme být na mládí Míchova pyšní
a můžeme jim popřát, aby jim toto úsilí vydrželo co nejdéle.
Až pojedete kolem, tak se podívejte na toto dílo – stojí to opravdu za to.
Děkujeme – za osadní výbor Dana Kašová
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POZVÁNKA

Vánoční prodejní výstava
Český svaz žen Věcov pořádá ve dnech 28. – 30. listopadu
vánoční prodejní výstavu v hasičské zbrojnici ve Věcově
 Příjem zboží v pátek 27. listopadu od 15:00 do 17.00 hodin
 Výstava bude zahájena
v sobotu 28. listopadu v 16:00 hodin rozsvícením vánočního
stromečku se zpěvem vánočních koled
a ochutnávkou cukroví a punče
 V neděli 29. listopadu 2015 bude výstava pokračovat
od 13:30 do 18:00 hodin - svým vystoupením ji zahájí
děti z MŠ a ZŠ Věcov

 V pondělí 30. listopadu bude otevřeno od 9:00 do 12:00 hodin

 Výdej neprodaných výrobků v úterý od 16:00 do 17:00 hodin
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Zimní údržba místních komunikací (MK) ve správě obce Věcov
MK Věcov a Odranec bude provádět Vojtěch Kadeřávek – tel. 731 782 595
MK Míchov, R. Paseky a Koníkov bude provádět Libor Konvalinka – tel. 732 706 233.
MK J. Pavlovice a dle potřeby i ostatní bude provádět zaměst. obce p. Totušek – tel. 605 808 322

 Věcov:
Od hl. silnice II/360 naproti zastávce, k tel. budce, přes mostek na náves ( při tom vyhrnout
u sběrného místa TKO a od HZ) a pokračovat kolem has. zbrojnice k transformátoru.
Od hl. silnice II/360 u restaurace přes most k prodejně Jednoty COOP a pokračovat kolem dětského
hřiště na hlavní silnici II/360 naproti kravínu ZD.
Od křižovatky u agrofarmy Kadeřávkových čp. 25 nahoru k bytovkám čp. 77-79 a k nové výstavbě
u hřiště čp. 91 a 92, také od agrofarmy čp. 25 k novost. dřevěných domků pod vodojemem čp. 95
a 96 (po vodoměrnou šachtu), od bytovek čp. 77-79 pokračovat vrchem kolem Fuchse čp. 21
až ke Štěrbovým čp. 82.
Podle možností vyhrnout parkoviště ZD před obecním úřadem, komunikaci před obecním úřadem
čp. 61 a pod základní školou čp. 66 dolů na náves a dále u zastávky autobusu.
Od tel. budky na návsi kolem Navrátilových čp. 37 ke koupališti a zpět kolem Laštovicových čp. 47
k tel. budce. Pokud bude zamrzlá zem a nebo větší vrstva ujetého sněhu, tak i vyhrnout komunikaci
od Zítky E. čp. 22. V případě provozu lyžařského vleku nebo větší vrstvy sněhové pokrývky prohrnout
parkoviště u restaurace.
Častěji prohrnovat u zastávky autobusu a přes náves (z důvodu ujíždění nahrnuté vrstvy sněhu).
Dle možností vyhrnout kolem Opravny aut Libra čp. 19 (nezpevněná) a od Karmazínů čp. 17 (nad
dětským hřištěm). Na požádání prohrnout cestu ke Korábu čp. 31 a do Míchova a do Odrance.
Celkem délka komunikací běžně udržovaných cca 3,3 km.

 Odranec:
Autobusová otočka u KD čp. 6, u kontejnerů PDO, od KD dále přes náves kolem Kalichových
až ke kú. Kuklík (dřevěné posezení).
Od KD do Hliníků kolem Štorkových a Hanychových čp. 3 až k hl. silnici č. 36037.
Od zvoničky kolem hasič. zbrojnice čp. 57 zadem za Bukáčkovi (Miloš) směrem ke kravínu. Horní cestu
od Kalichových k nové výstavbě (nezpevněná) po poslední dům. Na požádání vyhrnout na Zadní
Koníkov k Bobulovým čp. 45 a do Věcova
Celkem délka komunikací běžně udržovaných cca 3,2 km.

 Míchov:
Od bývalého kravína (dřevodílna) k aut. zastávce u hl. silnice III/36034, dále kolem výletiště
pod rybníkem.
Od hl. silnice III/36034 u zvoničky kolem víceúčelové budovy obce až po Laštovičku Jar. čp. 45,
k tomu odbočka ke Strakovým a ke Kašovým kolem dětsk. hřiště a trafa až k Buchtovým čp.13.
Od dětského hřiště kolem Kožíška k rybníku na návsi.
Od hl. silnice 36034 kolem sportovního hřiště po silážní jámu.
Od hl. silnice 36034 k Vrátným čp. 1 a nahoru kolem Vávrových na hl. silnice 36034.
Dle možností vyhrnovat u has. zbrojnice, u zastávky autobusu, u kontejnerů TKO, u vodojemu.
Na požádání prohrnout komunikaci k Šikulovi Lubošovi čp. 50 a k Šibravovým čp. 38.
Celkem délka komunikací běžně udržovaných cca 1,3 km.

 Roženecké Paseky:
Parkoviště a plac kolem kulturního domu čp. 1 vč. rampy u prodejny a u kontejnerů PDO +
odbočovací pruh u zastávky autobusu
Z hlavní silnice č. 360 na Štarkov až po Spálený Dvůr (popřípadě až na Míchovák).
Od hl. silnice č. 360 kolem Ehrenbergerových k Nebolovým
Cestička pod Votavovy čp. 46 ke Štarkovu – (nezpevněná).
Dle možností cesta k Mrkosovým čp. 16.
Celkem délka komunikací běžně udržovaných cca 2,2 km.
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 Koníkov:
M.K od hl. silnice č. 360 u dřevěné aut. zastávky kolem Černých až k Laštovičkovým čp. 46, dále
od křížku spodní cestou kolem Slámových a Řádkových k hl. silnici č. 36037.
Plac u obou zastávek autobusu a u kontejnerů PDO, dle možností prohrnout u P. Prchala čp. 25
a od „Jasínka“ směr z Odrance k čp. 47 p. Bobula. (Zadní Koníkov-nezpevněná, dle možností).
Celkem délka komunikací běžně udržovaných cca 1,1 km.

 Jimramovské Pavlovice:
Od hlavní silnice č. II/360 u Bořiny kolem kravína až ke křižovatce pod rybníkem a pokračovat kolem
rybníka na návsi s odbočkou k Halvovým čp. 15, a k čp. 43.
Od zastávky autobusu k Vaníčkovým po čp. 45.
Od hlavní silnice 36034 od lípy k Hanychovým čp. 22 + k Procházkovým čp. 21.
Od hl. silnice 36034 u mostu ke Kutalovým čp. 44.
Od hl. silnice 36034 ke Chroustovým čp. 24.
Naproti lihovaru ke Korbářovým čp. 23.
Od hl. silnice 36034 k Totuškovým čp. 7 a ke Konvalinkovým čp. 8.
Nádvoří u lihovaru, prostor u zastávky autobusu, u kontejnerů PDO a před hasičskou zbrojnicí. Nové
komunikace k byt. výstavbě nad lihovarem a pod statkem.
Na požádání prohrnout u statku po Michalíkovy čp. 17 - (nezpevněná).
Celkem délka komunikací běžně udržovaných cca 1,9 km.
Ostatní ujednání
V naléhavých a nutných případech schvaluje rada i dodatečně prohrnování na žádost starosty nebo
předsedy osadního výboru dané části (např. pohřeb, svatba, požár, stěhování, kalamita a jiné.). Navíc
bude prováděno vyhrnování křižovatek, rozšiřování cest a odstraňování závějí při větších kalamitách.
Toto bude prováděno až po odklizení sněhu z M.K jako vícepráce. Doba odklizení sněhu z místních
komunikací je 2 - 24 hodin od ukončení sněžení dle naléhavosti (u silnic I. tř. je to do 2 hod., u II. tř. je
to do 6 h., u III.tř. do 12 h.)
Komunikace Věcov – Odranec a Věcov – Míchov se budou prohrnovat pouze ojediněle na žádost
objednatele (včetně Korábu, Zadního Koníkova).
Objednatel nezajištuje ani nehradí individuální prohrnování k rodinným domům, garážím
či provozovnám apod. soukromých cest.
Ve Věcově 11/2015
Zdeněk Vraspír, starosta obce tel. 724 184 759

Přijmeme pomocné síly do restaurantu Penzionu Na Čechách na pozice:
 KUCHAŘ
 POMOCNÝ KUCHAŘ
 OBSLUHA V RESTAURANTU
Na občasnou výpomoc hlavně o víkendu (do budoucna možnost stálého pracovního
poměru).
Zájemci volejte p. Kučerovou – tel 777 931 513, Penzion Na Čechách, Lačnov u Poličky
Za redakční radu: Mgr. Miroslava Prudká, Zdeněk Vraspír, Pavlína Korbářová
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