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ZASTUPITELSVO

OBCE

 Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 5/2017 konaného dne 22. června 2017
v 18:30 hodin v restauraci Věcov
Přítomni:
Vraspír Z., Prchal L., Librová J., Mgr. Prudká M., Ing. Štěrbová A., Zobačová V.,
Topinka M., Peňáz M., Kostečka J., Černý M., Macháček P.
Omluveni: Ing. Chroust J., Havlíček M., Vraspírová H., Šikula J.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení –
o Podvozek pod velký kontejner – přetrvává
o Autobusové spojení na Odranec – přetrvává
o Sekačka za traktor (příkopové rameno) – přetrvává
 Dopis s požadavkem – žádost o poskytnutí materiálu na protipovodňovou zeď – toto řeší jen
ochranu jednoho domu, ale voda by se odklonila k dalšímu domu. Bude řešeno jinou formou
 Pracovní dobu Pošty Partner ve Věcově
 Nabídku firmy DAS na pojištění právní ochrany. Zatím nevyužijeme a budeme hledat levnější
varianty
 Připomínka p. Macháčka:
o Pořádání oslav na výletišti (hudba pouze do 2:00 hodin) akce v místě obvyklé se nijak neřeší
o Úprava památníku na Odranci – zajištěno a uděláno
o Průběh stavebních prací na vodovodu Odranec (probíhá navážení materiálu a předávání
staveniště)
 Připomínka p. Peňáze:
o Poděkování SDH Jimramovské Pavlovice za půjčení auta pro SDH Věcov
 Info o akcích obce
 Příprava stavby seniorských bytů: 5 – 6 bytů. Podání žádosti 2017, výstavba 2018 (Husákovo
stavení Věcov)
 Příprava stavby sociálních bytů – 4 byty (lihovar J. Pavlovice)
 Přípravu výběrového řízení na opravu MK od Kadeřávků k Zahrádkám ve Věcově
 Podání žádosti na pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec a občany
 Příprava stavby kompostárny v roce 2018 nad kravínem ve Věcově
 Uzavírku silnice Koníkov – Odranec
 Přípravu opravy MK ve Věcově u mostu a penetraci komunikace u hřiště ve Věcově
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Program jednání dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věcov za rok 2016 ze dne 24. května 2017 –
provedly auditorky krajského úřadu Vysočina. Nebyly zjištěny závady a nedostatky. ZO schvaluje
zprávu bez výhrad
 Závěrečný účet obce Věcov za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez
výhrad dle Přílohy ZO 05/2017 č. 1 - návrh beze změn

 Účetní závěrku obce Věcov sestavenou ke dni 31. 12. 2016 se závěrem – bez výhrad, dle Přílohy ZO
05/2017 č. 2 – viz výkazy
 Rozpočtové opatření č. 7/2017 dle Přílohy ZO 05/2017 č. 3 – příjmy (soc. služby, dar ZŠ, správní
poplatky,); výdaje (hromosvody, dar ZŠ)
 Smlouvu o zřízení věcného břemene NM-014330040546/001 mezi Obcí Věcov a E.ON Distribuce,
a.s. na akci - Věcov přípojka NN + posílení distribuční sítě (U hřiště) v k.ú. Věcov za úplatu
jednorázově ve výši 4.000 Kč bez DPH
 Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030037287/001 mezi obcí Věcov a E.ON Distribuce, a.s.
na akci Věcov přípojka NN parc. 412/2, za úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH
 Smlouvu o smlouvě budoucí č.1040012774/001 mezi obcí Věcov a E.ON Distribuce, a.s. na akci VN
144, odb. Jimr. Pavlovice, stav. úpravy TS Míchov v k.ú. Míchov za úplatu ve výši 17.000 Kč bez DPH
 Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV01975.0042 ve výši 60.000 Kč od Kraje Vysočina na pořízení
nádob na separovaný odpad a opravu velkoobjemových kontejnerů. Celkové náklady min.
139.000 Kč
 Dopis MUDr. Jiřího Běhounka o zadlužování obcí a rozpočtové odpovědnosti
 Částku 100 Kč/rok za pronájem zemědělské půdy v obci jako minimální roční částku dle smlouvy.
Týká se malých výměr zemědělské půdy asi v 5 případech. Původně bylo min. částka 25 Kč/rok.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 Starostu obce odpovědět na žádost o poskytnutí materiálu – pozemkové úpravy kolem domu,
ne zídka
 Starostu obce provedením průzkumu trhu pojišťovacích společností – pojištění právní ochrany
zastupitelů

 Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 6/2017 konaného dne 1. srpna 2017
v 18:30 hodin v Míchově čp. 21 - Kovárna
Přítomni: Vraspír Z., Prchal L., Librová J., Ing. Štěrbová A., Topinka M., Peňáz M., Kostečka J., Macháček P.,
Šikula J., Ing. Chroust J., Černý M. – příchod v 19:30 hodin
Omluveni: Havlíček M., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Zobačová V.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení –
o Pojištění zastupitelů obce – splněno (Kooperativa) 3.087,- Kč/rok, krytí do 1 mil. Kč
o Odpověď na dopis p. Michalíkové – splněno – řešeno úpravou rybníčků
o Podvozek pod velké kontejnery – přetrvává a bude se hledat i v nových
o Autobusové spojení na Odranec – přetrvává
o Příkopové rameno – řešeno na dalším jednání ZO a nebo RO. Nabídky již jsou
 Novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi – viz příloha k zápisu
 Dopis – žádost o rekultivaci zlomu u pozemků 350/2 a 412/16 – bude odpovězeno
 Informace o plánovaných výdajích obce do konce roku 2017 – viz zápis
 Pořízení dopravního zrcadla na křižovatku k čekárně v obci Míchov
 Informace o aktivitách a akcích obce
 Informace o průběhu tvorby PD pro výstavbu seniorských bytů ve Věcově na čp. 51
 Informace o průběhu tvorby PD pro výstavbu sociálních bytů – vestavba na čp. 14 J. Pavlovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Program jednání dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění
 Volbu pracovních komisí – návrh:
o Zapisovatel – Jarmila Librová
o Návrhová komise – ing. Jan Chroust, Josef Šikula
o Ověřovatelé zápisu – Ladislav Prchal, Milan Peňáz
 Rozpočtové opatření č. 8/2017 dle Přílohy ZO6/2017 č. 1
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330041396/001 mezi Obcí Věcov a E.on Distribuce –
dotčené pozemky p.č. 289/9, 289/20 a 471/2 v k.ú. Odranec. Přípojka NN, za jednorázovou úplatu
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 Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV01969.0042 mezi Krajem Vysočina a Obcí Věcov – poskytnutí
účelové finanční podpory v celkové výši 120.000,- Kč (jednostodacettisíckorunčeských) na akci Naše
škola 2017. Rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ Věcov. Celkové náklady cca 308.000,- Kč
 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na provozovnu č. 104 COOP Roženecké Paseky čp. 1 ze dne
20.06.2005 – snížení nájemného
 Pronájem pozemku dle Záměru obce Věcov č. 3.3./2017 – p.č. 315/2 (1,0405 ha) a 319/1 (2,6596
ha) v k.ú. Jimramovské Pavlovice – cena za pronájem 500 Kč/ha z důvodu I. zóny ochrany přírody
a krajiny
V 19:30 hodin příchod p. Milan Černý
 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídky sekacích traktorů:
o Č. 1 KIOTI
cena 353.171,00 Kč
o Č. 2 KUBOTA 23
cena 401.700,00 Kč
o Č. 3 ETESIA BUFFALO
cena 646.140,00 Kč
o Č. 4 WISCONSIN
cena 337.750,00 Kč
o Č. 5 ISEKI
cena 435.000,00 Kč
o Č. 6 KUBOTA G26
cena 394.000,00 Kč
o Č. 7 W3651 PIRAŇA
cena 285.500,00 Kč
 Do hlavního výběru určuje ZO dva typy a to: č. 1 KIOTI a č. 6 KUBOTA G26 s podobnými parametry
a cenou. Po obdržení podrobnějších specifikací od dodavatelů bude vybrána vhodnější nabídka.
 Zřizovací listiny Jednotek SDH jednotlivých obcí a jmenování jejich velitelů:
Zřízení JSDH:
Jmenovaní velitelé:
o Roženecké Paseky
– velitel Pavel Bukáček
o Věcov
– velitel Vladimír Kosek
o Odranec
– velitel Milan Lamplot mladší
o Míchov
– velitel Martin Šikula
o Jimramovské Pavlovice
– velitel Zdeněk Leitner
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 Starostu obce oslovením dodavatelů sekacích traktorů č. 1 a č. 6 s žádostí o poskytnutí podrobností
o nabízeném stroji
 Starostu obce odpovědí na žádost o rekultivaci zlomu u pozemků p. č. 350/2 a 412/16 v k. ú. Věcov
manželům Tulisovým a manželům Dobrovolným

ZPRÁVY Z OBCE
 Změna územního plánu
Oznamujeme občanům, že příjem žádostí do Změny územního plánu č. 2 pro obec Věcov a všechny
místní části byl prodloužen do 31. srpna 2017

 Nové kontejnery na třídění odpadů
V jednotlivých obcích byly umístěny nové kontejnery na sběr tříděného odpadu:
o Jimramovské Pavlovice náves – 1x plast, 1x papír
o Jimramovské Pavlovice u lihovaru – 1x plast
o Věcov náves – 1x plast
o Věcov u Kadeřávků – 1 x plast, 1x papír
o Míchov náves – 1x plast, 1x papír
o Odranec u KD – 1x plast, 1x papír
o Roženecké Paseky u KD – 1x plast
o Štarkov – 1x papír
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad a tím pomáhají snižovat náklady obce na jejich likvidaci
a věříme, že nové kontejnery začnou využívat ke třídění i ti ostatní.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
 Oznámení
o době a místě konání voleb v obci Věcov a o počtu volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017, dle zákona
č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) s odkazem
na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění zákona a směrnici MF ČR čj. MF – 62 970/2016/12-1204(dále jen směrnice):
Volby se budou konat ve dnech 20. října 2017 tj. v pátek od 14:00 – 22:00 hodin a dne 21. října 2017
tj. v sobotu od 08:00 – 14:00 hodin.
V obci Věcov volby proběhnou volby v pěti volebních okrscích:
 Volební okrsek č. 1 – Jimramovské Pavlovice - budova lihovaru v Jimramovských Pavlovicích
čp. 14 – klubovna (vstup od komína), 59242 Jimramov
 Volební okrsek č. 2 – Míchov – obecní dům v Míchově čp. 21 – přízemí – bývalá prodejna
(Kovárna), 59242 Jimramov
 Volební okrsek č. 3 – Věcov – Základní škola ve Věcově čp. 66 – družina (přízemí), 59244 Věcov
 Volební okrsek č. 4 – Odranec + Koníkov – kulturní dům Odranec čp. 6 – klubovna, 59242
Jimramov
 Volební okrsek č. 5 – Rož. Paseky – kulturní dům Roženecké Paseky čp.1 – sál KD, 59242 Jimramov

Volič je povinen prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.
Zkontrolujte si platnost Vašich dokladů !!!!!
Ve Věcově 1. 8. 2017
Zdeněk Vraspír
Starosta obce

Již nyní si můžete na obecním úřadě ve Věcově žádat o vydání voličského průkazu – žádost může
být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Žádost o vydání voličského průkazu
je k dispozici na webových stránkách obce Věcov (Obecní úřad – Volby – Žádost o vydání voličského
průkazu). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb způsobem uvedeným
v žádosti. Lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu končí v pátek 13. října v 16:00 hodin.
Více informací p. Pavlína Korbářová, tel. 732 167 728.
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ZÁKLADNÍ

ŠKOLA

Základní škola Věcov
Prázdniny běží jako voda a než se nadějeme, začne nám nový školní rok. Na jaké změny se můžeme
těšit? Nejdůležitější změnou je fakt, že po dlouhých letech je z naší školy opět dvojtřídka. Počet žáků
30 bude v příštím školním roce ještě navýšen na 34. Z tohoto důvodu musíme školu dovybavit nádobím
do výdejny a lavicemi do jedné třídy. Od příštího školního roku bude také prodloužen provoz ve školní
družině a to do 16 hodin. Reagujeme tak na požadavek z řad rodičů, kterým provoz do 15 hodin způsoboval
komplikace.
Slavnostní zakončení a loučení se školáky proběhlo v přítomnosti starosty pana Zdeňka Vraspíra.
Pěkným dárkem a s přáním hodně úspěchů v nových školách jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku, kteří
budou všichni pokračovat v ZŠ Nové Město na Moravě: Danielem Bobkem, Michalem Gregorem
a Vojtěchem Kotovicou z Věcova a Adamem Topinkou z Odrance.
Děkuji za spolupráci všem rodičům, zřizovateli i všem zaměstnancům. Do zbytku prázdnin Vám přeji
hodně sluníčka a zážitků a 4. září se těším na shledanou.
M.Prudká

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