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ZASTUPITELSVO

OBCE

 Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 3/2016 konaného 31. 5. 2016
v 18:30 hodin v Lihovaru v Jimramovských Pavlovicích
Přítomni: Vraspír Z., Ing. Štěrbová A., Macháček P., Prchal L., Librová J., Vraspírová H., Zobačová V.,
Mgr. Prudká M., Šikula J., Ing. Chroust J.,
Omluveni: Topinka M., Bc. Havlová K., Kostečka J., Havlíček M., Černý M. – příchod 18:40 hod.
Hosté: ing. Mičková Šárka, Konvalinková Eva
Přítomno 11 zastupitelů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Oznámení o výběrovém řízení UPZSVM – ČR na odprodej chalupy čp. 36 (Skřipská) v Jimramovských
Pavlovicích za cenu 375000 Kč
 Informace z Rady obce a o obecních aktivitách
 Výběr dodavatele na provedení akce „Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě U hřiště Věcov“ – SPH
Stavby Bystřice n. Pernštejnem
 Výběr dodavatele na akci „Oprava a výztuha krovů v hasičské zbrojnici ve Věcově“ – p. Roman
Havlík, Roženecké Paseky
 Výběr dodavatele na akci “Zateplení stropu garáže a dílny v budově obce čp.14 Jimr. Pavlovice“ –
pan Roman Havlík, Roženecké Paseky
 Výběr dodavatele na akci „Plynofikaci budovy čp. 14 Jimr. Pavlovice + topidla Sahara pro garáž
a dílnu OÚ“ – Alois Čupr, Jimramov
 Nákup lešení za cenu 31000 (třicetjednatisíc) Kč od p. Basovníkové , Jimramov
 Průběh realizovaných akcí obce
 Zamítnutí dotace na opravu cyklostezky v Jimr. Pavlovicích (užívání těžkou zem. technikou)
 Informace o chystaném jednání České pošty o pobočce Věcov s Obcí Věcov na Poštu Partner
 Projekt KrÚ Kraje Vysočina – Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi
 Inspekční zprávu ČŠI o proběhlé kontrole v ZŠ a MŠ Věcov ve dnech 29. a 30. 3. 2016
 Orientační závod běžců dne 24. 9. 2016 na území Koníkova a Odrance
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Kontrolu usnesení:
o Kontrola hracích prvků:
 Míchov – proběhlo
 Rož. Paseky – bude se betonovat
 Věcov – v pořádku
 Jimr. Pavlovice – v pořádku
 Program jednání dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění
 Prodej pozemku dle záměru č. 2/2016 – odprodej obecního pozemku (na stavbu jímky) manželům
Růžičkovým, Radonice, vlastníci RD Jimramovské Pavlovice čp. 42, a to nově vytvořeného pozemku
p. č. 535/5 o výměře 48 m2 za cenu 20 Kč/m2 – OsV souhlasí



Prodej obecního pozemku dle záměru č. 4/2016 – prodej pozemku p. č. 622/3 o výměře 2155 m2
býv. silnice v areálu družstva ve Věcově za cenu 10 Kč/m2 a odkup od ZD Věcov pozemků pč. 124/3
ost. pl. a pč. st. 12/1 zast. pl. – současné parkoviště před obcí a pč. část 131 v PK (výměra dle GP) –
část komunikace a krajnice směr kolem Kejdy k Míchovu...
 Přijetí finančního daru 9000 Kč – od obce Daňkovice
 Přijetí finančního daru 4500 Kč – od obce Lísek
 Přijetí finančního daru od SDH Jimramovské Pavlovice ve výši 30000 Kč za účelem opravy fasády
Lihovaru v Jimramovských Pavlovicích čp. 14
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330036234/001 v k.ú. Odranec – přípojka NN Věra
Lamplotová ml. za úplatu 2000 Kč bez DPH mezi firmou E.ON a Obcí Věcov
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330036453/001 v k.ú. Odranec – přípojka NN vrt
Odranec pro vodovod na Odranci mezi E.ON a Obcí Věcov za úplatu 500 Kč bez DPH
 Smlouvu o smlouvě budoucí č. NM-1030029426/001 v k.ú. Míchov – přípojka NN kaplička –
zvonička v kú. Míchov za úplatu 1000 Kč. bez DPH mezi firmou E.ON a Obcí Věcov
 Smlouvu o smlouvě budoucí č. NM-1030032162/001 v k.ú. Odranec – přípojka NN p. Zezulka
za úplatu mezi firmou E.ON a Obcí Věcov
 Smlouvu o smlouvě budoucí č. NM-1030030998/001 v k.ú. Odranec – přípojka NN Groulík +
Husáková za úplatu mezi firmou E.ON a Obcí Věcov
 Smlouvu č. ZZ 01488.0303 s KrÚ Kraje Vysočina a Obcí Věcov o poskytnutí dotace na opravu
hasičské zbrojnice Věcov v částce 110000 Kč s DPH – podíl obce do celk. nákladů akce min. 122500
Kč. Nákl. celkem min. 232500 Kč
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věcov za rok 2015 – nebyly zjištěny žádné
nedostatky – schváleno bez výhrad. ZO dává souhlas s hospodařením obce za rok 2015
 Odměnu pro účetní p. Magdalénu Proseckou dle zápisu
 Závěrečný účet Obce Věcov za rok 2015 dle přílohy ZO3/2016/č.1 po provedeném auditu a účetní
závěrku obce – vše bez výhrad
 Dokoupení dalšího, již složeného lešení (trubky + podlážky) za cca 16000 Kč a navrhuje barevné
označení majetku obce Věcov
 Cenovou nabídku FA E.mont – kabelizace zemního vedení veřejného osvětlení Koníkov a nové
sloupy ve výši 816 455 Kč
 Rozpočtové opatření č. 3/2016 dle přílohy ZO3/2016/č. 2
 Zprávu o inventarizaci majetku Obce Věcov ke dne 31. 12. 2015
 Dofinancování nákupu dopravních aut (DA) pro SDH Roženecké Paseky, Odranec a Jimramovské
Pavlovice v potřebné výši (min 1/6 nákladů akce) dle výběru dodavatele
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
 Záměr č. 5/2016 v k.ú. Odranec – odprodej obecního pozemku p. č. část 446/1 (původní EN) – cca
20 m2 za cenu 20 Kč/m2
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostovi obce zpracovat směrnici, nebo pravidla na zapůjčování lešení s cenovou kalkulací a určení
zodpovědné osoby

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Hlášení místního rozhlasu
Oznamujeme nové telefonní číslo k poslechu záznamu hlášení
místního rozhlasu – 739 150 063, operátor T-Mobile.
Dále upozorňujeme na možnost zasílání textu hlášení a/nebo
Zpravodaje na Váš email – přihlásit se můžete
na obu.vecov@tiscali.cz.
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 Přerušení dodávky elektrické energie
1. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

ve čtvrtek 23. 6. 2016 v době od 7:30 do 15:30 hodin
Vypnutá oblast: bez napětí bude celá obec Jimramovské Pavlovice, Věcov,
Míchov, Koníkov, Roženecké Paseky a osada Štarkov,
odběratelská trafostanice Věcov - družstvo
Upozornění – nebudou se vařit družstevní obědy.
2. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

ve čtvrtek 30. 6. 2016 v době od 7:30 do 15:30 hodin v obci Míchov
3. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

v pátek 1. 7. 2016 v době od 7:30 do 14:30 hodin v obci Věcov – od trafostanice
u čp. 93 směrem k hřišti, roubenkám, dále po křižovatku u farmy Kadeřávek
a dále po bytovky čp. 63, 64 a 53, 54 včetně obchodu a čp. 26

 Skládkovné a poplatek za psa
Pokud jste ještě neuhradili poplatek za skládkovné nebo poplatek
za psa, učiňte tak prosíme co nejdříve. Pokud si nejste jisti, zda máte vše
uhrazeno, můžete se kdykoliv obrátit na účetní obecního úřadu - p. Magdu
Proseckou – tel. 566 562 821.

 COOP prodejna Věcov – dovolená
DOVOLENÁ
Pondělí 20. 6. 2016 – sobota 25. 6. 2016 včetně
PEČIVO NEBUDE!!!
Opět otevřeno v pondělí 27. 6. 2016
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 MŠ Roženecké Paseky
Ve školním roce 2015 - 2016 navštěvovalo Mateřskou školu Roženecké Paseky 25 dětí. Z toho 11 dětí
odchází do Základní školy Věcov a 9 dětí bylo nově zapsáno a přijato.
Ani v letošním roce děti nezahálely. Nacvičovaly básně, písně, divadelní představení na společenské
akce v rámci obce i mimo ni. Děti kulturní zážitky nejen rozdávaly, ale i přijímaly: 4x nás navštívily různé
divadelní společnosti, pokaždé se zajímavým, tématickým představením a 2x učitelé ZUŠ ze Žďáru
nad Sázavou, kteří zábavnou formou děti seznamovali s nejrůznějšími hudebními nástroji. Dále pak
proběhla v naší školce řada interních akcí se zábavným programem. Školní výlet jsme letos uspořádali
bez rodičů a vlakem se vypravíme do Bystřice nad Pernštejnem do centra EDEN. Děti se také zúčastnily
plaveckého výcviku v Novém Městě na Moravě.
Výrazných změn ve vybavení a zařízení mateřské školy si jistě povšimli všichni, kteří naši školku
pravidelně navštěvují. V září děti nastoupily do třídy vybavené novými skříňkami, sedacím nábytkem,
kobercem i novým linem. Paní kuchařka dětem vaří v nově zrekonstruované kuchyni. V červnu se děti
dočkaly zbrusu nové šatničky. V průběhu prázdnin dojde v umývárně k výměně věšáků na ručníky tak, aby
odpovídaly hygienickým normám.
S blížícími se prázdninami dětem i rodičům přejeme příjemné prožití léta.
Zaměstnanci MŠ Roženecké Paseky

 Týden vaření ve školní družině
V rámci projektu OVOCE DO ŠKOL, ve kterém je základní škola zapojena, jsme dostali
na ochutnání ovoce a zeleninu, která se v České republice běžně nepěstuje. Žáci byli letáčkem seznámeni
s názvem ovoce a povídáním o jeho pěstování a možnostech využití. Měli jsme možnost ochutnat saláty
polníčeka rukolu, dále kokosový ořech, avokádo, granátové jablko, kumquat neboli trpasličí pomeranč,
mochyni, žlutá cherry rajčata, žlutý meloun a odrůdy jablek red chief a granny smith. Několik žáků už
vědělo, jak některá z nich chutnají, ale příjemně mě překvapilo, že ostatní děti všechno vyzkoušely a většina
druhů (kromě dvou) jim chutnala.
Obrovskou náhodou bylo, že nám právě tato
ochutnávka vyšla na dny, kdy jsme se se žáky
rozhodli, že si uděláme týden vaření. S dětmi jsme
si připravili jogurtový koláč s ovocem, perník sypaný
kokosem, šneky z listového těsta, dvě jednoduché
pomazánky a také ovocný salát. Po seznámení
s potřebnými ingrediencemi a postupem práce,
všichni s vervou pomáhali. Během přípravy se vždy
žáci prostřídali. Největší radost však měli
až v konečné fázi – ochutnávání. Protože byly tímto
týdnem vaření děti nadšeny, plánuji tento „Týden“
ještě zopakovat.
Anna Kuběnová, vychovatelka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Výsledková listina hasičské soutěže Okrsku Věcov 2016 - klasika
Pořadatel: Okrsek Věcov č. 21,
Datum: Sobota 30. 4. 2016, zač. 14:00 hodin
Místo konání: Sportovní areál výletiště Jimramovské Pavlovice
Disciplína: Požární útok – klasika, pořadová příprava, teorie-otázky, překážková dráha
Přihlášená družstva:
SDH Věcov – do 6-ti let
SDH Věcov – mladší žáci A
SDH Věcov – mladší žáci B
SDH Věcov – starší žáci
SDH Míchov - ženy

SDH Míchov A – muži
SDH Míchov B - muži
SDH Jimr. Pavlovice – muži
SDH Rož. Paseky – muži
SDH Odranec - muži
SDH Věcov – muži

Výsledková listina
Pořadí
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
2.
1.
1.

SDH
Muži:
Odranec
Míchov A
Rož. Paseky
Míchov B
Věcov
Jimr. Pavlovice
Ženy a mládež:
Ženy Míchov
Do 6-ti let
Mladší žáci Věcov A
Mladší žáci Věcov B
Starší žáci Věcov

Požární útok
Otázky +
/trestné body Překážky pořadová př.
52 s. / 20 tb.
67 s. / 30 tb.
76 s. / 20 tb.
80 s. / 20 tb.
83 s. / 40 tb.
105 s. / 40 tb.

78 s.
78 s.
85 s.
81 s.
82 s.
87 s.

96 s.
47 s.
40 s.
26 s.
22 s.

79 s.

0 + 0 tb.
0 + 0 tb.
0 + 0 tb.
0 + 0 tb.
5 + 0 tb.
0 + 0 tb.

Celkem
150 s.
175 s.
181 s.
181 s.
210 s.
232 s.

101.00 s

Rozhodčí se zúčastnili školení v Bohuňově 2016
Soutěžní družstva obdržela diplom a věcnou cenu (pohár). SDH Odranec byl propůjčen i putovní pohár poslance
Parlamentu ČR pana Karla Černého a jedou na okresní kolo, které se koná v Měříně dne 11. 06. 2016.
Zajištění soutěže:
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Dvořák st.
Velitel soutěže: Tomáš Bukáček
Startér: Milan Topinka
Sání: Ing. Pavel Hanych
Časomíra útok: Josef Vašík, Jaroslav Nebola
Organizace soutěže: Tomáš Bukáček, Zdeněk
Pořadová: Boháč Jiří st.
Vraspír, Zdeněk Dvořák
Vedení hadic, troják, stroj, proudy, znamení a pod: Sodomka František, Dvořák Zdeněk, Peňáz Milan, Topinka
Martin, Bukáček Tomáš
Otázky: Havlíček Zdeněk st.
Terče-cíl/praporky: Kadlec Radek
Překážky: Kosek Milan, Topinka Martin
Průběžné výsledky, protesty: Bukáček Tomáš, Dvořák Zdeněk
Fotodokumentace: Librová Jarmila, Vraspír Zdeněk
Organ. zajištění:
Kiosek: Kakačová M., Zobačová M., Zobačová V., Zobač M. st., Havlíčková Helena
Všem soutěžícím družstvům, rozhodčím, obsluze v kiosku a výboru okrsku Věcov moc děkuji za účast a zdárný
průběh soutěže. SDH Pavlovice děkuji za zapůjčení laviček a za přípravu cvičiště. Děkuji také zaměstnancům obce
Věcov za posečení a úklid výletiště a okolí. Došlo k jednomu drobnému úrazu soutěžícího – pohmožděné koleno.
Všechna družstva soutěžících byla řádně přihlášena. Stroje se po zimním období odzkoušely a jsou připraveny
kdykoliv být nápomocny a zasáhnout.
Ve Věcově dne 30. 4. 2016
Zdeněk Vraspír, starosta okrsku Věcov
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SDH Věcov Vás srdečně zve na:
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 Úspěch SDH Odranec v okresní soutěži
Jednotka SDH Odranec – muži se v sobotu 11. června 2016 zúčastnili
hasičské soutěže Okresu Žďár nad Sázavou 2016 v klasice
Na této soutěži, která se konala v Měříně, vybojovali krásné druhé
místo s nejlepším časem v útoku 42 s. Přidělených 10 trestných bodů jim
těsně sebralo vítězství.
Všem soutěžícím i manažerskému týmu SDH Odranec gratulujeme
k úspěchu a děkujeme za vynikající reprezentaci sboru a obce.
Umístění:
1. Újezd 46 s
2. Odranec 42 s (10 tr. bodů)
3. Chlumětín 46 s (10 tr. bodů)
Zdeněk Vraspír
starosta okrsku Věcov

POZVÁNKY

Místní organizace KDU-ČSL Věcov
Vás zve na 10. ročník turnaje
v

PETANQUE
v Míchově
v sobotu 9. července 2016
na výletišti od 13:30 hod.

Občerstvení: pivo, limo, párky, steaky
K poslechu bude hrát živá hudba

Všichni jste srdečně zváni
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Přijměte srdečné pozvání na

SETKÁNÍ RODÁKŮ a přátel Koníkova
při příležitosti výročí 300 let od založení obce
a 255 let od vydání obecní pečeti.
Setkání se uskuteční v sobotu 20. srpna 2016 od 10:00 hodin
slavnostním zahájením v prostoru u dolní autobusové zastávky

Program:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

od 10:00 hodin bude v hájence LČR (bývalá Horňásova) otevřena výstava fotografií,
kronik, knih a map Koníkova
posezení s občerstvením u dolní autobusové zastávky
ve 13:00 hodin slavnostní slovo starosty obce
hudba k poslechu – Veteráni Band z Rozsoch
od 13:00 do 18:00 hodin – jízdy koňským kočárem, jízdy na koni
prodej tematických suvenýrů, almanach, pamětní list, CD,
otisk originálního razítka, mimořádné vydání koníkovských novin
výstava obrazů přátel Koníkova, výstava fuchsií
parkování u hájenky p. Prchala
občerstvení

Těšíme se na setkání s Vámi

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