Občasník Obecního úřadu Věcov
Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov

1/2017

www.vecov.cz  obec.vecov@tiscali.cz  tel. 566 562 821, 566 562 126

ZASTUPITELSVO

OBCE

 Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 1/2017 konaného dne 28. února 2017
v 17:00 hodin v lihovaru v Jimramovských Pavlovicích čp. 14
Přítomni: Vraspír Z., Prchal L., Librová J., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Ing. Štěrbová A., Zobačová
V., Šikula J., Topinka M., Peňáz M., Kostečka J., Ing. Chroust J., Macháček P.
Omluveni: Havlíček M., Černý M. – příchod v 17:30 hodin
Hosté: Ing. Šárka Mičková, Eva Konvalinková
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení –
o RO byla pověřena schválením rozpočtových opatřeních, které nastanou do konce roku (konce
účetního období) – splněno v RO dne 30. 12. 2016
 Změnu zákona o rozpočtových pravidlech v souvislosti se zveřejňováním střednědobých výhledů
rozpočtu Obce Věcov. Současný rozpočtový výhled (nově střednědobý výhled rozpočtu obce)
je platný pro roky 2016, 2017 a 2018 a je po úpravě názvu vyvěšen až do doby schválení nového
dokumentu.
 Plán akcí Obce Věcov na období roku 2017, popřípadě i delšího období dle přílohy ZO 1/2017 č. 4
 Vyhlášení grantu FV Kraje Vysočina – odpady 2017 a podání žádosti dle pravidel
 Výsledky Tříkrálové sbírky v obci Věcov a místních částech v roce 2017
 Výzvu Naše škola 2017 z grantu FV Kraje Vysočina a podání žádosti pro ZŠ Věcov
 Požadavek chalupáře z Jimramovských Pavlovic na posílení TV signálu
 Přehled chystaných projektů a grantů KÚ Kraje Vysočina v roce 2017 a využití pro naše potřeby
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Program jednání dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění
 Rozpočtové opatření č. 1/2017 ke dni 28. 2. 2017 dle přílohy ZO1/2017 č. 1
 Vyhlášení návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu obce Věcov“ dle přílohy ZO1/2017 č. 2. Návrh
bude řádně zveřejněn a poté schválen jako závazný dokument v dalším jednání ZO
 Schvaluje pořízení územní studie (ÚS) lokality – lokalita RD v sídle Míchov (dle platné ÚPD
plochy M1 a M2) a pořízení ÚS lokalita RD v sídle Věcov (dle platné ÚPD plochy I/Z10
v návaznosti na plochu V9) a určuje jeho pořizovatele těchto ÚS MěÚ Nové Město na Moravě
(v rámci spolufinancování se stavebníky)
 Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov a Obcí Strachujov v částce 5000,- Kč (pěttisíckorunčeských)
a přijetí daru – bude použito na systém svozu bioodpadu v obcích
 Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov a Obcí Lísek v částce 5800,- Kč (pěttisícosmsetkorunčeských)
a přijetí daru – bude použito na systém svozu bioodpadu v obcích
 Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Věcov a Krajem vysočina ID ZZ02006 na vyrovnávací
platbu v roce 2017 (příspěvek na poskytování sociálních služeb) ve výši 69000,- Kč
(šedesátdevěttisíckorunčeských) (57000,- Kč MPSV, 12000,- Kč Kraj Vysočina)

 Pověření Kraje Vysočina k zajištění dost. Soc. služeb s úč. Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 (terénní
pečovatelská služba Věcov č. id. 1080636 a protokol o výpočtu vyrovnávací platby pro obec Věcov
ve výši 331 200,- Kč (třistatřicetjednatisícdvěstěkorunčeských) - úvazek celkový 0,81, přímá péče
0,6 úvazku.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Věcov a FA E.on č. NM 014330041152/001 přípojka
NN v k.ú. Odranec, dotč. p.č. 440/1 ve výši 1300 Kč bez DPH
 Prodej pozemků dle Záměru ze dne 7.2-2016 (7-2016) – v k.ú. Roženecké Paseky – dle GP 100217/2016 prodej nově vytvořených pozemků v k.ú. Roženecké Paseky p.č. 450/1 o výměře 99 m2 –
ostatní plocha a p.č. 74/18 o výměře 102 m2 – TTP za cenu 10 Kč/m2 a prodej nově vytyčené poz.
p.č. 451/2 o výměře 182 m2 – ostatní plocha v k.ú. Roženecké Paseky za cenu 10 Kč/m2
 Prodej dle Záměru 3.2-2016 – pozemku v k.ú. Roženecké Paseky dle GP 102-51/2016 nově
vytvořený p.č. 431/2 o výměře 163 m2, ost. plocha – za cenu 10 Kč/m2
 Koupě pozemků do majetku obce v k.ú. Roženecké Paseky dle GP 100-2017/2016 za cenu 10 Kč/m2
(a nebo dle úředního odhadu) od vlastníků LV: 389, 269, 465, 68, 419, 398, 10002, 283, 389 - nově
vytvořených pozemků
 Prodej pozemků dle Záměru obce č. 1/2016 v k.ú. Odranec (změna číslování po digitalizaci) dle GP
125-171/2016 nově vytvořené poz. p.č. 446/26 o vým. 43 m2 a pč. 446/25 výměře 5 m2 (LV 97)
za cenu 10 Kč/m2
 Odkup pozemku LV 45, v k.ú. Věcov p.č. 144/9 o výměře 634 m2 za cenu 10 Kč/m2 ( MK Míchov)
 Odkup pozemku LV 58, v k.ú. Odranec p.č. 451/19 o výměře 347 m2 za cenu 10 Kč/m2. Pozemek
pod MK pod Jasínkem
 Odkup pozemku LV 486, v k.ú. Míchov p.č. 64/15 o výměře 1.122 m2, p.č. 64/44 o výměře 45 m2,
p.č. 64/49 o výměře 269 m2 za cenu 10 Kč/m2 (MK do Míchova)
 Odkup pozemků LV 150, v k.ú. Míchov p.č. 64/41 o výměře 417 m2 a p.č. 64/51 o výměře 37 m2
za cenu 10 Kč/m2 (MK do Míchova)
 Odkup pozemků LV 36, v k.ú. Míchov p.č. 64/40 o výměře 359 m2 za cenu 10 Kč/m2 (MK
do Míchova)
 Odkup pozemků LV 411, v k.ú. Odranec p.č. 451/11 o výměře 908 m2 a p.č. 451/20 o výměře
122 m2 za cenu 10 Kč/m2 (MK od Zahrádek k Jasínku)
 Odkup pozemku LV 39, v k.ú. Věcov p.č. 652/15 o výměře 5m2 za cenu 10 Kč/m2
 Inventarizaci majetku Obce Věcov a inventarizační zápis - ke dni 31. 12. 2016. ZO schvaluje
vyřazovací protokoly na tento majetek, který je nefunkční, nepotřebný, nebo neopravitelný:
o Vyřazeno:
 Elektrická rozbrušovačka METABO z roku 2010 - nefunkční
 Invertová svářečka 220 V z roku 2013 - nefunkční
 Vrtací kladivo příklepové z roku 2010 - nefunkční
 Vybavení prodejny Míchov regály a pulty – nepotřebné a zastaralé, poškozené
 Prodejní pult rohový prodejna Míchov – nepotřebný, zastaralý
 Chladicí box Alaska – prodejna Míchov z roku 2005 – netěsní, poškozená
 Kotel Slokov z čp. 36 Jimramovské Pavlovice – prorezlý, nefunkční
 Firmu Webio p. Čecha na zakázku posouzení energetické náročnosti budov a vystavení průkazů
a štítků PENB za cenu celkem 21600 Kč po slevě. Bude jednáno o nutných podkladech.
o Věcov 61
o Věcov 66
o Hasičská zbrojnice Věcov 74
o Roženecké Paseky 1
o Kulturní dům Odranec 1
o Kovárna Míchov 21
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
 Záměr obce č. 1/2017 na prodej pozemku v k.ú. Věcov p.č. st. 95 o výměře 123 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří za cenu 20 Kč/m2
 Záměr obce č. 2/2017 na prodej pozemku v k.ú. Věcov p.č. 57/3 o výměře 907 m2 – zahrada za cenu
10 Kč/m2 a p.č. st. 97 o výměře 126 m2 za cenu 20 Kč/m2 – zastavěná plocha a nádvoří
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 Záměr obce č. 3/2017 na prodej pozemků v k.ú. Roženecké Paseky – bývalá cesta ke Štarkovu –
pozemky oddělené dle GP 99-55/2016 za cenu 10 Kč/m2 – nově vytvořené pozemky
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 P. Ing. Jana Chrousta zjištěním ceny za podvozek pod velké kontejnery (zapojení za traktor)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Příloha č.1-2017 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ – schváleno v ZO dne 14. 12. 2016 č. 7/2016

Výpočet poplatku pro rok 2017
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních
odpadů:
Náklady na odvoz a uložení odpadu
240 484,70 Kč
Náklady na odvoz separovaného odpadu (rozdíl nákl. a dotace EKO kom)
+11 033,20 Kč
Náklady na odvoz a likvidace nebezpečných odpadů
40 908,00 Kč
Celkové náklady likvidace
270 141,10 Kč
Část nákladů na zastřeš. TKO (1/5 z 138 521,- Kč z r. 2012)
27 704,00 Kč
Část nákladů na zastřeš. TKO (1/5 z 118 769,-Kč z r. 2014)
23 754,00 Kč
Část nákladů na oplocení skladu kont. TKO (1/5 ze 44 480,-Kč z r. 2016)
8 896,00 Kč
Náklady pro výpočet poplatku
330 495,10 Kč
Počet obyvatel obce ke konci roku. 2016
697
Rekreační objekty, chaty a chalupy k individuálnímu využití
87
Celkem
784
Výpočet poplatku na rok 2017 = celkové náklady / fyzická osoba trvale bydlící + nemovitostí trvale
neobydlené = 330 495,10- Kč : 784 = 421,549 Kč = zaokrouhleno 420,- Kč.
Poplatek občan trvale bydlící v obci:
Zastupitelstvo obce Věcov schválilo na svém řádném jednání dne 14. 12. 2016 č. 7/2016 pro rok 2017
na trvale bydlícího občana v obci poplatek na 1 osobu ve výši 420,- Kč.
Výsledný poplatek tedy činí 420 Kč za rok/osoba trvale bydlící
Poplatek vlastník nemovitosti: (rekreační objekt, chalupa bez trvale bydlící osoby, chata a jiná nemovitost)
Poplatek činí 420,- Kč skutečné náklady za rok/objekt + částka 60,- Kč dle OZV 2/2016 čl.4 odst. a)
a b)
Výsledný poplatek tedy činí 480 Kč za rok/vlastník nemovitosti
U objektů pro ubytování není poplatek stanoven – bude hrazen formou příspěvku, daru, nebo jinou formou.

 Od poplatku jsou osvobozeny – tj. 0 Kč / osobu: osoby ve výkonu trestu, osoby žijící v zahraničí
 Sleva 75% – tj. platba 105,- Kč / osobu: děti do 15-ti let věku včetně, studenti na internátech,
kolejích; vlastník s trvalým pobytem v obci za další trvale neobydlený dům
 Sleva 50% – tj. platba 210,- Kč / osobu: studenti dojíždějící denně za studiem mimo obec, osoby
v LDN, osoby nad 70 let včetně

Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku.
Nejzazší termín pro platbu poplatku je 31. 12. daného roku !!!
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Poplatky lze hradit:
- hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt)
- bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:
o variabilní symboly:
o specifické symboly:
Věcov
1 + vaše číslo popisné
skládkovné
10
Míchov
2 + vaše číslo popisné
vodné, stočné
11
Jim. Pavlovice
3 + vaše číslo popisné
poplatek pes
12
Odranec
4 + vaše číslo popisné
Rož. Paseky
5 + vaše číslo popisné
Koníkov
6 + vaše číslo popisné
Do zprávy pro příjemce pro jistotu příjmení a adresu – děkujeme

 Poplatek za psa
Poplatek platí držitel psa a to ve výši 100 Kč / pes za kalendářní rok. Za každého dalšího psa je poplatek
150 Kč. Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního či vdovského důchodu, poplatek činí 50 Kč /
pes. Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa.

 Nájem z pozemků a veřejných prostranství
Poplatky za nájem pozemků a za užívání veřejných prostranství je možné hradit již nyní v kanceláři
obecního úřadu.

 Zasílání Zpravodaje a hlášení místního rozhlasu na email
Obecní úřad Věcov nabízí občanům rozesílání textové podoby hlášení obecního rozhlasu a Zpravodaje
do emailových schránek. Obec vychází vstříc občanů, kteří nemají možnost sledovat hlášení v době,
kdy nejsou doma, nebo hlášení neslyší v odpovídající kvalitě.
Jak se přihlásit - všichni, kdo máte zájem o zasílání hlášení obecního rozhlasu nebo Zpravodaje, pošlete
z emailové schránky, kam chcete toto posílat vaše jméno a příjmení na adresu obu.vecov@tiscali.cz.
Do předmětu uveďte „Hlášení“, nebo „Zpravodaj“, případně obojí – podle toho, o co máte zájem.

 Počet obyvatel obce Věcov a místních částí k 31. 12. 2016:
DLE VĚKU
1 - 10 let
11 - 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 - 70 let
71 - 80 let
81 - 90 let
nad 90 let

MUŽI ŽENY CELKEM
37
41
78
31
25
56
57
39
96
50
43
93
62
46
108
47
47
94
37
35
72
35
33
68
10
10
20
1
3
4
689

DLE OBCÍ
Jimramovské Pavlovice
Koníkov
Míchov
Odranec
Roženecké Paseky
Věcov

95
23
112
101
125
233
689
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky
2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí
obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos
poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř
3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České
republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem
s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším
ohroženým skupinám obyvatel.

Tříkrálová sbírka 2017
Věcov
11 058 Kč
Míchov
5 435 Kč
Jim. Pavlovice
5 827 Kč
Rož. Paseky
4 641 Kč
Odranec + Koníkov
6 040 Kč
Celkem
33 001 Kč

Celostátní Tříkrálová sbírka se v první polovině ledna
konala již posedmnácté. Letošní výnos je současně také nejvyšší v historii, k 1. únoru dosáhl 100 422 897
Kč (z toho 1 220 085 Kč tvoří výnos dárcovských SMS zaslaných během Tříkrálového koncertu). Výtěžek
sbírky bude rozdělen podle předem daného klíče a podpoří několik stovek projektů.

Letošní Tříkrálové sbírky 2017 se zúčastnilo kolem šedesáti tisíc dobrovolníků, zejména dětí ze škol,
farností a skautských oddílů. Děkujeme všem malým i větším koledníkům za jejich obětavost a často i
osobní statečnost, s jakou bojovali zejména
s nepřízní počasí. Velké díky patří i vedoucím skupinek,
koordinátorům a všem, kdo vytvořili příjemné zázemí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Přihlásili jsme se do soutěže s nádhernou myšlenkou pomáhat a darovat radost druhým – Srdce
s láskou darované
 O našem srdci nejen v číslech: 30 žáků srdce vyrábělo – 4 vyučovací hodiny práce – 3 odpoledne
práce ve školní družině – 110 fotografií
 Srdce je vyrobené ručně z ovčí vlny – červené, plstěné, měkké, voňavé, masážní, s pílí vyrobené,
s láskou darované
 Komu jsme srdce darovali?
Paní Ireně Kratochvílové z Hodonína
 Proč jsme srdce dělali?
Mohli jsme tvořit společně, naučili jsme se
techniku mokrého plstění, zamysleli jsme se nad
handicapem paní Ireny nevidět, udělali jsme radost
paní Ireně, ale také sobě
Prosíme, podpořte žáky ZŠ Věcov v hlasování, darujte
svoje hlasy do 31. 3. 2017 na webu www.srdceslaskou.cz,
kde probíhá veřejné hlasování, které určí TOP 10 z
pohledu veřejnosti.
Soutěž bude vyhodnocena 31. 3. 2017 - děkujeme
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ZPRÁVY Z ODRANCE
» Vážení příznivci a rodáci obce Odranec,

pro přípravu Výstavy fotografií na srpnovém Setkání přátel a rodáků obce Odranec, bychom Vás chtěli
požádat o zapůjčení fotografií z Odrance. Podívejte se prosím doma v šuplících a krabicích s fotografiemi.
Víme, že zdroje fotografií z naší vesnice nejsou nekonečné, ale jistě se ve skrytých koutech zásuvek
ještě najdou takové, které by si zasloužily znovu spatřit světlo světa a poskytnout tak to, k čemu byly
vytvořeny, tedy potěšit oko a mysl. Jsou vítány jakékoliv fotografie a dokumenty, týkající se minulosti naší
vesnice např. fotografie (domů, hospody, školy, zvoničky..), fotografie zachycující události a život obyvatel.
Najdete-li vhodné snímky či grafické materiály, zašlete je prosím, máte-li je v elektronické podobě
v jakémkoliv formátu na emailovou adresu rodaciodranec2017@gmail.com
Pokud nemáte možnost materiály naskenovat nebo nafotit, můžeme se dohodnout na osobním
předání. Pokud vlastníte např. pouze negativy fotografií, vyvoláme si je. Fotografie nebo materiály (knihy,
smlouvy, mapy atd.) prosím doplňte (pokud je to možné) podrobným popisem.
Zároveň budeme velmi rádi za jakékoliv vzpomínky pamětníků, informace o událostech v obci,
představitelích obce, společenského a spolkového života (starostové, učitelé...) provozovatelích živností
( hostinští, ..), majitelích statků do první poloviny minulého století.
Pokud byste se chtěli do příprav Setkání zapojit aktivně, ozvěte se mi na mobil 737959642, osobně
nebo na výše uvedený email, budeme Vás informovat o termínech přípravných schůzek.
Milan Topinka

» Párkové závody na Odranci

Příprava na letošní ročník byla ve znamení pěkné sněhové nadílky, lyžařského nadšení a sněžného
skútru, který projel trať pro malé i velké závodníky. Díky „žehličce“, kterou nám zapůjčil p. Peňáz
z Kuklíku, byla trať na klasiku výborně připravená. Někteří ji během slunného pátku a soboty využili
a zodpovědně trénovali. Trať pro menší závodníky vedla po obvodu hřiště, pro předškoláky a žáky ZŠ
směřovala na louku pod hřištěm a pro dospělé závodníky směrem k lesíku „Hátí“. Některé „esíčkovité“
zatáčky poslední trasy byly nakonec divácky velice atraktivní. Ani nedělní mráz a pravý odranecký vítr
nakonec nezabránil nadšeným sportovcům a milovníkům běžek, aby si lyže nasadili a vyrazili na trať.
K závodu se v neděli 22.ledna zapsalo 62 závodníků a závodnic všech věkových kategorií.
Ve 13:30 již někteří závodníci netrpělivě vyhlížejí start. Hvizd a je odstartováno. První závodník
na tradičních dřevěných kluzkách vyjíždí na trať. Postupně se rychlost a technika závodníků výrazně
zlepšuje. Rodiče se objevují v rolích zvedačů, servismanů, masérů…. Každý závodník má svůj fanklub,
který ho výrazně povzbuzuje. A nejen to, všichni fandí všem. Na tribuně panuje výborná atmosféra.
Po závodech dětí nastupují ženy a muži. Role se vyměňují. Teď se fandí mámě a hlavně tátovi. Kategorie
mužů má totiž větší konkurenci (17 mužů, 10 žen). Vždyť při slavnostním vyhlášení výsledků byl problém
vůbec celou kategorii vtěsnat do jedné řady.
Po dojezdu každého účastníka byl k dispozici teplý čaj, párek v rohlíku, vše zdarma.
Vyhráli všichni, kdo se postavili na start. Všichni ti, kteří oprášili svoje lyžařské náčiní a utkali se se
svými sousedy a známými ve sportovním klání.
Nejrychlejšími však ve svých kategoriích, s právem stát na stupínku na „bedně“, byli:
1. Samuel Bobula
2. Václav Jílek
3. Barbora Macháčková
1. Jaromír Šauer
2. Viktorie Marešová
1. Šimon Bobula
2. Veronika Fousková
3. Matěj Sláma
1. Jiří Jílek
2. Sofie Boháčová
1. Jindřich Novotný 2. Vít Libra
3. Anna Macháčková
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1. Adam Bobula
1. Ondřej Novotný
1. Michal Gregor
1. Lenka Voráčková
1. Radovan Mareš

2. Michaela Prosecká
2. Denisa Černá
2. Adam Topinka
2. Milada Librová
2. Miloš Dvořák

3. Adéla Kopřivová
3. Edita Librová
3. Daniela Černá
3. Josef Dvořák

Děkujeme všem těm, kteří v rolích rozhodčích, zapisovatelů, traťových komisařů apod. přispěli
k hladkému průběhu závodu, vyhlášení výsledků, předání cen. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali
Obecnímu úřadu ve Věcově, Truhlářství Dostál Koníkov a dalším sponzorům. I díky nim nebyl pro
závodníky výhrou pouze tradiční párek v rohlíku, ale spousta dalších věcných cen.
Dále děkujeme všem zúčastněným závodníkům za výborné a obětavé výkony. Jsme rádi, že jste nás
ujistili, že myšlenka uspořádat tyto závody nebyla špatná.
Po závodech si všichni u teplého čaje a párku v rohlíku ještě rozebrali svoji taktiku, styl, možnost
lepšího umístění pro příští párkové klání. Dlouhá diskuse nenechala nikoho na pochybách, že pokud
to počasí dovolí, budeme se těšit příští rok na shledanou.
SDH Odranec
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Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová
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