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USNESENÍ  

z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 3/2020 

konaného dne 4. května 2020 v 19:00 hodin v KD Roženecké Paseky 
 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, Milan 

Lamplot, Pavel Topinka, Bc. Jaroslava Bobková, Marek Buřval, Mgr. Aleš Tulis, Ing. Jan Chroust, Pavel 

Macháček, Jana Kadeřávková, Helena Vraspírová, Ing. Jiří Mareček, Jan Kostečka – příchod ve 20:12 

hodin 

 

Omluveni: Milan Černý 

Hosté: 

 

Jednání uskutečněno za dodržení mimořádných podmínek.  Rozestupy, dezinfekce, zvláštní místnost                        

pro veřejnost, použití roušek apod. Na jednání řešeny neodkladné záležitosti, nutné pro další chod obce. 

 

Program: 
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 

2. Volba pracovních komisí 

3. Nouzový stav v ČR a opatření 

4. Záměry obce – prodej, nákup, pronájem a jiné 

5. Úpravy rozpočtu, rozpočtová opatření  

6. Návrhy do změn ÚPD č. 2 obce Věcov 

7. Různé, ostatní záležitosti 

8. Diskuse  

9. Usnesení, závěr 

 

 

Kontrola usnesení 
 Stavební dozor – dokumentace Vodovod Odranec – zateplení stavby vodojemu apod. – trvá  

 Jednání o osazení rumunského kříže ve Věcově  – trvá 

 Jednání s COOP Velké Meziříčí rozpočty za roky byly předloženy, uskutečnit setkání s občany 

Věcov – trvá  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení – částečně splněno 

 Současnou situaci o nouzovém stavu a postupném rozvolňování 

 Zprávu o projednávání záležitostí ze zasedání Rady obce Věcov 

 Vyúčtování prodejny COOP ve Věcově za roky 2017 – 2019  

 Průběh akce pořízení 2 ks vozů do SDH Věcov a SDH Míchov – obesláno 13 firem, vrátili se                   

3 nabídky na vozy FORD, vybrána vítězná firma Techsport Brno 

 Zprávu Úřadu práce o zamítnutí žádosti na zřízení VPP od dubna a od Května.  V současné době        

2 pracovníci 

 Návrh na tvorbu fotoknihy o jednotlivých domech ve Věcově a v místních částech – promyslet 

počet výtisků  a nastínit obsah knihy – po domluvě s nakladatelstvím Tváře (rok 2022 rodáci) 

 Průběh sbírky pro rodinu Proseckých – končí 31. 05. 2020 

 Pořizování auta pro zaměstnance VPP – nabídka auta od SDH Míchov. Dojednat podmínky 

 Průběh rekonstrukce KD Odranec za schválenou částku cca 137.000 Kč – bude předložen další 

doplňující rozpočet na přístavbu pergoly. 

 Petici představitelů měst a obcí o zrušení majetkového přiznání neuvolněných místostarostů                    

a členů rady  

 Nabídku na čištění kontejnerů v ceně 300 Kč/ks 
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 Průběh těžby dřeva v kú. Věcov harvestorem a v ostatních obecních lesech.  

 Prodej palivového dřeva - stále trvá nabídka odprodeje paliva přímo z rampy u lesa v ceně 350 -

400 Kč/m3 a  kulatiny na pořez v ceně cca 1000 Kč/m3 

 Dokončování inženýrských sítí v lokalitě U hřiště – sítě jsou hotové, před dokončením jsou 

terénní úpravy a ochranný val proti vodě, kolem 20.5. se bude dělat pokládka komunikace a hned 

poté předávat hotován stavba. 

 Sociální byty v Jim. Pavlovicích – výstavba již běží v plném nasazení a po počátečních 

nesouladech s projektem a drobnými změnami, se to již rozjelo naplno. 

 Zadání projektu o ZŠ Věcov (v období do 2023) – odvlhčení zdiva, fasáda, tateplení, rekuperace 

vzduchu, vytápění 

 Rozšíření černých skládek – Slámák Věcov, u hřiště Roženecké Paseky, Revír v Koníkově, 

J.Pavlovice, Míchov. Tyto lokality je třeba kontrolovat a zamezit divokému ukládání opdpadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Program jednání zastupitelstva obce dle pozvánky tak, jak je shora uvedeno. 

      Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Složení pracovních komisí dle návrhu: 

» návrhová komise Mgr. Miroslava Prudká a Ing. Jan Chroust 

» ověřovatelé zápisu Bc. Jaroslava Bobková a Jana Kadeřávková 

» zapisovatelka: Eva Laštovicová 

     Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Usnesením č. 1/3/2020: Pronájem pozemku dle Záměru č. 2/2020/PP pč. 114/1 o výměře 

5,4862 ha v kú. Odranec za podmínky pachtovného 500 Kč/ha Sdružení Krajina, Počítky                

za účelem udržování místních luk v I. zóně CHKO za pomocí stáda divokých koní. Z tohoto 

důvodu snížena částka pachtovného. 

Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno  

 

 Usnesením č. 3/3/2020: Rozpočtové opatření č. 6/2020 dle přílohy ZO 03/2020 č. 1: výdaje  

(sítě U hřiště, voda, les, soc. byty, SDH apod.; příjmy (les, sítě, soc. byty , SDH apod.)    

Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno  

 

 Usnesením č. 4/3/2020: Návrh na změnu ÚP Obce Věcov na žádost p. P. Š., Nové Město na 

Moravě – pč. 36/3 v kú. Koníkov – v současnosti TTP, změna na plochu k výstavbě RD. Ještě 

proběhne jednání s CHKO  

Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

  

 Usnesením č. 5/3/2020: Dodávku 2 ks DA FORD Tranzit od firmy TECHSPORT, s.r.o. Brno                      

za cenu 1.061.412 Kč/vůz pro SDH Věcov a SDH Míchov. Zastupitelstvo obce se zavazuje 

dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních 

zdrojů  (331.000 Kč/vůz) 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 1 – schváleno 
      (Ing. Chroust) 

  

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:  
 Usnesením č. 2/3/2020: Záměr č. 4/2020/PP o pronájmu pozemku pč. část 1/1 v kú Věcov                 

o výměře cca 100 m2 za účelem zřízení zahrádky 

Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 
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Zastupitelstvo obce ukládá:  
 Starostovi obce a OsV Věcova svolat schůzku obyvatel Věcova a seznámit je se situací ohledně 

prodejny COOP a jejího udržení 

 

 

Usnesení z jednání:  
 

Návrh na usnesení z jednání ZO – přečteno – není nic doplněno ani navrhováno:  

Usnesení 6/3/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. 3/2020  jednání Zastupitelstva obce 

Věcov č. 3/2020 ze dne 04. 05.2020 

 

 

Hlasováno o usnesení:     Pro 13  Proti  0  Zdržel se 0    -        schváleno    
         

 

 

Skončeno: 21:20 hodin                 Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………….            …………………………………… 

  Zdeněk Vraspír, starosta obce           Eva Laštovicová, místostarostka obce 


