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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Výpis z usnesení ZO konaného dne 31. 3. 2016
Přítomni: Vraspír Z., Ing. Štěrbová A., Topinka M., Macháček P., Prchal L., Librová J.,
Vraspírová H., Zobačová V., Mgr. Prudká M., Bc. Havlová K., Černý M., Kostečka J., Havlíček M.
Omluveni: Ing. Chroust J., Šikula J.
Přítomno 13 zastupitelů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu usnesení:
1. jednání s p. J. Horákem a V. Horákem o snížení ceny kupovaných pozemků do majetku obce
– z původních 70,80 Kč/m2 cena nově dohodnuta na 40 Kč/m2 v kú. Věcov
2. splátkový úvěr od ČSOB na nákup traktoru – splátky úroků celkem 20 392 Kč = 1,3 % – spln.
3. zamezení šíření kůrovce na lesních porostech – zveř. ve Zpravodaji a na vývěskách - splněno
4. odprodej vyřazeného nefunkčního sekacího traktůrku a vyřazené nefunkční mot. sekačky splněno
Podání žádosti o dotaci na pořízení dopravních automobilů se státní a krajskou dotací
pro jednotky SDH Odranec, Roženecké Paseky, Jimramovské Pavlovice na rok 2016 (předběžně
schváleno) a pro SDH Věcov a Míchov na rok 2017
Produkce odpadů za rok 2015 v obci Věcov:
o
Bioodpady
145,0 t
o
Směsný odpad
114,5 t
o
Plasty
14,0 t
o
Textilie
1,5 t
o
Sklo
13,0 t
o
Nebez. a ost. odp.
2,15 t
o
Železo
2,0 t
o
Objemný odpad
0,15tt
o
Papír
9,6 t
Nástup pracovníků na veřejně prospěšné práce u obce (VPP) od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016 –
dohoda s příspěvkem od Úřadu práce ZR – 4 místa:
1.
Svatopluk Fuchs, Věcov 21
2.
Věra Procházková, Roženecké Paseky 57
3.
Petr Sláma, Míchov 44
4.
Jitka Votavová, Věcov 23
Předpokládá se obsazení dalších míst ještě od května do prosince 2016. Čeká se na doporučení
od Úřadu práce
Výsadbu smrků – živého plotu podél silnice u kravína Věcov – pod silnicí od Jimramova –
k ČOV. Realizovat pokud budou zbývat sazenice po lesní výsadbě
Dopis p. Vrchlabské z Odrance ohledně likvidace starého plotu za pomníkem partyzána
Zprávu o kontrolní činnosti ČŠI v ZŠ a MŠ Věcov ze dne 29. a 30. března 2016 – podala
Mgr. Prudká. Výsledek – bez zjištěných závad a nedostatků
Zprávu o průběhu prací na Husákově stavení ve Věcově. Po úplném vyklizení se bude jednat
s projektantem a firmou ohledně možností výstavby bytů a DPS a získáním dotací.
Průběh probíhajících prací v nejbližším období:

Archeologický průzkum (VO Koníkov, Vodovod Odranec, Sítě Věcov u hřiště)
Přípravné práce na vodovodu Odranec – probíhá výběrové řízení a podání žádosti o dotace,
veř. osv. Koníkov – čeká se na nabídku od E.montu, která bude pokládat kab. NN pro E.ON
o
Rekonstrukce klubovny, sálu a jídelny v KD Roženecké Paseky – provedeny opravy sítí,
část elektro, zdiva, dokončena klubovna….
o
Obec Míchov – svody na Kovárně – již jsou dokončovány, přípojka na zvoničku – realizuje
se přívod NN a poté se zadá mont. el. zvonění
o
Hasičárna Věcov – výměna oken v dubnu, poté sádrokartonáž a zateplení vč. el. rozvodů
světel a nakonec oprava topení
o
Nákup vozů pro SDH – schváleny 3 ks, výkupy pozemků – zahrada MŠ, J. Pavlovice MK
k výstavbě za Kaláškovi, výkup pozemků pod MK ve Věcově nad Krištofovi – již probíhá
o
Pokračování výstavby a zbudování garáží, dílny, šatny a skladu pro OÚ v budově lihovaru
o
Sázení v obecním lese – zam. VPP
o
Výběr zhotovitele IS a MK k nové výstavbě u hřiště ve Věcově – proběhne v dubnu
o
Terénní úpravy za hřištěm v Míchově, oprava kanalizace v J. Pavlovicích, prodloužení
kanalizace v Odranci
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění
Odkup pozemků od p. V. Horáka, Trhová Kamenice, pč. 137, 138, 137/2, 138/2 vše v PK –
pozemky pod komunikací k Míchovu za cenu 40 Kč/m2 = celkem cena 20.000,-Kč
Odkup pozemků od p. J. Horáka, Pardubice pč. 123/2 v PK pod zastávkou autobusu, pč. 124
v PK komunikace u parkoviště vše ZD Věcov za cenu 40 Kč/m2 = celkem cena 6.200,- Kč
Odprodej nefunkč. sekacího traktůrku TCP 102 Hydro za cenu 1000 Kč a nákup
čtyřkolového vozu 5 t s SPZ za cenu 14.000 Kč (Ing. Chroust, Jimramovské Pavlovice
a obec Věcov) a odprodej nefunkč. mot. sekačky Mountfield za cenu 1000 Kč (Z. Vraspír)
Odprodej pozemku dle Záměru č. 1/2016 – viz nákres pč. část. 446/1 v EN u domu čp. 22
v Odranci manželům Gregorovým, N. Město n. M. za cenu 10 Kč/m2 (OsV Odranec zvolil menší
variantu kvůli dostupnosti pozemků ost. sousedů)
Odkup pozemku p.č. 478 v k.ú. Míchov od p. Homolky za cenu 24 925 Kč (cca 2 490 m 2) –
ideální polovina
Přijetí finančního daru od obce Strachujov v částce 4000 Kč (čtyřitisícekorun) a od obce
Kuklík v částce 2200 Kč (dvatisícedvěstěkorun) a podpisy darovacích smluv
Přijetí finančního daru od p. Vlastimila Topinky, Odranec 13 v částce 500 Kč (pětsetkorun)
a podpis darovací smlouvy
Příkazní smlouvu mezi obcí Věcov a Stavební poradnou, České Budějovice v částce
24 200 Kč vč. DPH (pro zajištění výběrového řízení na výstavbu vodovodu Odranec)
Finanční příspěvek na dovybavení dětského hřiště v Míchově (nad Kožíškem) ve výši
20 000Kč (dvacettisíckorun). Bude proplaceno oproti předloženému dokladu
Rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy Z02/2016 č. 1
Udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu pro akci Klubu Věcov
dne 23. 4. 2016 od 21:00 do 4:00 hodin následujícího dne na žádost p. Zdeňka Havlíčka, Věcov –
Votvírání silnic Věcov
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
Záměr obce č. 2/2016 - v k. ú. Jimr. Pavlovice prodej obecního pozemku p. č. část 535/2
Záměr obce č. 3/2016 – prodej pozemku v k.ú. Roženecké Paseky část pč. 419 dle GP, a část
pč. 431 dle GP - (Štarkov)
Záměr obce č. 4/2016 – prodej (použito jako směna) pozemku p.č. 622/3 v k.ú. Věcov
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi obce zajistit vizuální kontrolu hracích prvků na provozovaných hřištích
s okamžitou nápravou nedostatků
o
o
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 Kanalizace není odpadkový koš
Všechno má svůj řád - tedy i kanalizace. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod –
tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání
toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo
dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme
k blahodárnému životu potkanů, a to ani po jejich rozmělnění
v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení
kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váži
zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti
kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co
taková skutečnost může v nemovitosti napáchat je snad
každému zcela zřejmé.
Do kanalizace rozhodně nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny,
vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby vč. tamponů nebo vatové tyčinky. V nich jsou kromě
celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi. Plastové části těchto potřeb
ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit
čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést
k nebezpečí zatopení kanalizace. V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem
v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu a je třeba jej na náklady nás
všech také jako součást odpadu zlikvidovat.
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických
a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají výrazný negativní
vliv na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla,
tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách
odstraňují biologicky odbouratelné látky.
Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět a vhazovat:
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyně
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky
Kam tedy s odpadem?
 K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme kontejnery na TKO
 Tuky z domácností po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a vyléváme do soudků k tomu
určených na sběrných místech TKO
 Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev - vždy
odevzdáme při mobilním svozu nebezpečných látek
 Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren
Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody. Udržme si zdravý rozum
a neznečišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí.

 Zákaz vstupu do prostoru čistírny odpadních vod ve Věcově
Upozorňujeme na zákaz vstupu do prostoru 1. sedimentační nádrže čistírny
odpadních vod ve Věcově. Čistírna je vodní dílo a proto zde platí ochranné
pásmo. Žádáme o respektování zákazu vstupu do prostoru označeného
cedulemi.
Děkujeme
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 Výsledky zkoušky pitné vody – Věcov čp. 22, Míchov čp. 30
a Roženecké Paseky čp. 1 ze dne 22. 2. 2016
Ukazatel
Escherichia coli
Koliformní bakterie
Počty kolonií při 220C
Počty kolonií při 360C
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
Chlor volný
Konduktivita
Mangan
pH
Železo

Limit
0
0
200
40
0,50
50
0,50
0,30
125
0,05
6,5 – 9,5
0,20

Věcov Míchov Rož.Paseky
0
0
0
0
 0,05
7,5
 0,05
0,08
11,4
0,084
6,7
 0,04

0
0
0
0
 0,05
7,9
 0,05
0,03
13,5
0,028
6,7
 0,04

0
0
0
0
 0,05
6,9
 0,05
0,04
10,7
0,02
6,8
 0,04

 Vítání občánků
V pátek 26. února jsme do naší
obce přivítali 4 děti
Sáru
Neřoldovou z Rož. Pasek, Elenu
Buchtovou,
Josefa
Bukáčka
a
Daniela
Šikulu,
všichni
z Míchova.
Sešli jsme se ve školce
v
Roženeckých
Pasekách.
Zarecitovat a zazpívat přišly děti
z mateřské a základní školy.
Děkujeme dětem za program
a všem ostatním za účast.
Kulturní komise obce Věcov

 Digitalizace katastrálních map
V katastrálním území Věcov, Odranec, Koníkov, Roženecké Paseky,
Míchov a Jimramovské Pavlovice bude v květnu 2016 dokončena obnova
katastrálního operátu (digitalizace katastrální mapy). V těchto dnech bude
operát (mapa + srovnávací sestavení parcel) vyložen na Obecním úřadě
k veřejnému nahlédnutí. Do tohoto přepracovaného kat. operátu mohou
vlastníci nemovitostí nahlédnout a zkontrolovat si zákres svých
nemovitostí a uplatnit případné námitky.
Katastrální operát musí být vyložen k veřejnému nahlédnutí
na Obecním úřadě příslušné obce minimálně 10 pracovních dní. Všem
vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zasílá Katastrální úřad Oznámení 30 dní
před jeho vyložením. Ostatním (místním) vlastníkům Obecní úřad toto Oznámení o dokončení
obnovy vyvěšuje (také nejméně 30 dní předem) na úřední desku obce.
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Předpokládáme, že námitkové řízení bude ve Věcově probíhat ve dnech 23.5.2016 – 3.6.2016.
V těchto dnech musí být katastrální operát přístupný k veřejnému nahlédnutí. Tři dny budou
vyložení operátu přítomni také zástupci katastrálního úřadu – přesné dny zatím nebyly stanoveny,
po upřesnění budou občanům oznámeny na vývěskách obce a místním rozhlasem.

 Poplatek za psa
Pokud jste ještě neuhradili poplatek za psa, učiňte tak prosíme
co nejdříve.
Pokud si nejste jisti, zda máte či nemáte uhrazeny i další poplatky,
můžete se kdykoliv obrátit na účetní obecního úřadu - p. Magdu
Proseckou – tel. 566 562 821.

ČESKÝ SVAZ ŽEN VĚCOV
 Plán akcí na rok 2016:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Divadlo Nové Město na Moravě
Cesta za posledním zastřeleným vlkem v maskách zvířátek
Sběr kamení
Zájezd do zahradnictví Doubravice 7. 5. 2016
Vstup do lázní v Novém Městě na Moravě
Dětský den 5. 6. 2016
Dětská diskotéka 21. 8. 2016
V červnu víkend pro ženy ve Fryšavě pod Žák. horou
Zájezd do Šebrova na výstavu dýní
Zájezd do Uherského Brodu do výrobny svíček
Rozsvícení vánočního stromečku a zahájení vánoční výstavy 26. 11. 2016
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Okrsek Věcov pořádá v sobotu 30. dubna 2015

OKRSKOVOU HASIČSKOU
SOUTĚŽ
Od 14:00 hodin

Výletiště Jimr. Pavlovice

Občerstvení zajištěno
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SVOZ

ODPADŮ

 Stanoviště bionádob (hnědá barva 240 litrů) a kontejnerů (oranžová barva
3500 litrů) na bioodpady – rok 2016 Věcov:
Věcov:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi u mostku
1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi
Jimramovské Pavlovice:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi
1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi
Míchov:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi
1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi
Roženecké Paseky u KD:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění u KD
1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO u KD
Roženecké Paseky - Štarkov:
2 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO u Mrkosů
Koníkov – Horní:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – křižovatka u křížku pod Havlíčkovi
Koníkov – Dolní:
1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO u dolní zastávky
Odranec:
1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění u KD
1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi


Co do nádob a kontejnerů na kompostovatelný bioodpad patří?

Odpad rostlinného původu a zbytky pokrmů rostlinného původu - znamená to především:
 kuchyňský odpad ze zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávová 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?
 odpady 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 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
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 Svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení
V pátek dne 22. dubna 2016 se v obci Věcov a všech jednotlivých místních částech
uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 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 zastávky
 Jimramovské Pavlovice
16:45 – 17:00 hod.
u zastávky na návsi
 Míchov
17:10 – 17:25 hod.
u zastávky na návsi

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 či podobného původu
- zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení
- eternitovou krytinu a výrobky z azbestem
- autoplasty, plexiskla, apod.
- odpady neurčitelného původu

 Tento odpad můžete odevzdat bezplatně v rámci odpadového hospodářství obce
 Svoz provede firma TS služby, s.r.o., Nové Město na Moravě nákladním autem
s velkoobjemovým kontejnerem
 Důrazně žádáme občany, aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu
svozového vozidla ! ! !
 Starší občané mohou při větším množství odpadu požádat obec o odvoz od domu
 Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomůžou s naložením

 Sběr velkoobjemového odpadu
Od pátku 22. dubna přibližně do 29. dubna bude probíhat svoz spalitelného
velkoobjemového odpadu.
Vozy budou rozmístěny v jednotlivých obcích na obvyklých místech.
Do vozů patří jen velkoobjemový odpad vhodný ke spálení. Prosíme
občany, aby do vozů nevhazovali elektrospotřebiče, bioodpady,
plasty, pneumatiky, stavební nebo nebezpečné odpady

 Sběr železného šrotu
Na konci dubna budou také po jednotlivých obcích
na obvyklých místech rozmístěny kontejnery

na sběr starého

železa a další kovový odpad
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POZVÁNKY
 Otvírání studánky Barunky
V sobotu 23. dubna jste zváni
na slavnostní otevření studánky Barunky
v lokalitě V koutě v Koníkově,
která v loňském roce získala titul
„Studánka kraje“
Sraz v 9:00 hodin u studánky
Srdečně zve Jaroslav Pustina
Občerstvení zajištěno

 Pr vod v maskách MÍCHOVEM

Sraz arod j a arod jnic
30. dubna v 18. hodin u h i t
Párky na opékání a pití s sebou!

 Pálení čarodějnic v ODRANCI

Sraz 30. dubna v 18:30 u Růžové loukY
Párky na opékání s seboU
– Pivo a limo zajištěnO –
Zve SDH OdraneC

P Ř I P Á L E N Í O H Ň Ů:
Pozor na rozšíření požáru Nepoužívejte hořlavé kapaliny
Nenechávejte oheň bez dozoru
Vyberte vhodného místo: pozor na vzdálenost od budov, stromů, pozor na vysokou trávu
Nezapomeňte na ohlášení pálení hasičům - telefonicky na čísle: 950 270 102 - 104 nebo
na www.hasici-vysocina.cz, www.hzscr.cz/vysocina
Mějte připravené hasicí prostředky
v případě rozšíření požáru  Sledujte aktuální povětrností situaci, směr a sílu větru
 Děti
se účastní jen v doprovodu dospělé osoby
Za redakční radu: Mgr. Miroslava Prudká, Zdeněk Vraspír, Pavlína Korbářová
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