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USNESENÍ  

z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 4/2020 

konaného dne 8. června 2020 v 18:30 hodin v hasičské zbrojnici ve Věcově čp. 74 
 

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

Lamplot, Pavel Topinka, Bc. Jaroslava Bobková, Mgr. Aleš Tulis, Ing. Jan Chroust, Jana Kadeřávková, 

Helena Vraspírová, Ing. Jiří Mareček, Jan Kostečka, Milan Černý 

 

Omluveni: Marek Buřval, Pavel Macháček 

Hosté: 

 

Program: 
1. Zahájení v cca 19:00 hodin, kontrola usnesení, program jednání 

2. Volba pracovních komisí 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – audit  

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 a účetní závěrky obce za rok 2019 

5. Rozpočtové opatření č. 7/2020 

6. Smlouvy darovací, smlouvy o dotacích, žádosti a jiné smlouvy 

7. Záměry obce – nákup, prodej a jiné smlouvy 

8. Cenové vyúčtování – vodné a stočné za rok 2019 

9. Plán akcí, práce VPP, dotační možnosti 

10. Ostatní záležitosti, informace 

11. Diskuse  

12. Usnesení, závěr 

 

Členové zastupitelstva se sešli v 18:30 hodin u hřiště ve Věcově za účelem prohlídky stavby 

inženýrských sítí a komunikace pro výstavbu 5 rodinných domů. Poté se přesunuli do zasedací místnosti 

hasičské zbrojnice ve Věcově čp. 74.  

 

Kontrola usnesení 
 Kontrola usnesení – částečně splněno 

o Vodovod Odranec – vyjádření stavebního dozoru – trvá Osazení rumunského kříže ve 

Věcově – trvá  

o Jednání COOP Velké Meziříčí – bude se svolávat schůzka s občany (po rozvolnění 

vládních opatření) 

o Oprava povrchu silnice v Odranci – komunikace po reklamaci ustala. Firma VHS 

nereaguje na reklamaci opravy povrchů MK 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Výsledky zprávy o auditu – Přezkoumání hospodaření obce Věcov za rok 2019  

 Cenovou kalkulaci ceny vodného a stočného dle porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné 

a stočné za kal. Rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce  - cena vodného 32,30 Kč + DPH 

10 % za 1 m3 a cena stočného 13,91 Kč + DPH 1 % za 1 m3 

 Plán akcí obce a činností VPP 

 Cenovou nabídku firmy KLEMPO, Pavel Topinka – přístavba Odranec – nabídka 161.088 Kč                

+ DPH = 194.916,48 Kč s DPH + 55.662 Kč materiál + 1.653 Kč drobný materiál + tesařské 

činnosti 

 Rezignaci na mandát člena rady a zastupitelstva obce p. Pavla Macháčka 

 Zprávu EKO-KOMu o vytříděném množství odpadu za rok 2019 – 64,279 t za cenu 213.553 Kč 

 Zprávu Kraje Vysočina o ztrátovém provozu Veřejné dopravy Vysočiny, kterou kraj spustil 

v loňském roce. Kraj Vysočina žádá po obcích příspěvek 70 Kč/občan/rok – cca 49.910 Kč u naší 

obce (částka je nad rámec běžného doplácení víkendových a svátečních spojů) 
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 Zprávu o možném pořízení domovních čistíren pro občany a nebo zajištění vyvážení na naši ČOV 

Věcov  

 Informace o sociálních službách naší obce. Po jednání s krajem vysočina a současnou 

pečovatelkou, která je v dlouhodobé PN, dojde k ukončení pracovního poměru dohodou a zrušení 

Pečovatelské služby obce Věcov vč. pěti místních částí.  Za rok 2020 se  Kraji Vysočina vrátí celá 

částka dotace. Obec v současné době nenaplňuje potřebnými úkony podmínky sociálních služeb. 

Dojde k převzetí dovážky obědů a dopravy pod správu Obecního úřadu. V případě potřeby se 

klienti můžou obrátit na pečovatelskou službu Jimramov, pokud budu mít volnou kapacitu a nebo 

využít různé charitní služby a organizace. 

 Dopis p. Terezy Orosové z IC NMNM – prosba o opravu a  zaktualizování tabulek na naučné 

stezce Metodka a dotisk letáčků.  Bude jednáno s tiskárnou jestli se podaří dohledat podklady. 

 Vzpomínkovou cyklistickou jízdu „Kluka z hájenky“ v sobotu 18. 07. 2020 v 10:00 hodin                    

na Metodce. Sraz u památníku a poté přesun k pamětní desce p. zeleného u hájenky a start závodu. 

 Dopis p. Pavla Štorka, Nové Město na Moravě ohledně vypořádání pozemků pod MK. Nabídka od 

p. Štorka  na vhodnou směnu pozemků s Obcí Věcov. 

 Revize pozemků – (bývalé veřejné prostranství v obci) – nově volně přístupné pozemky 

v zastavěném území obce.  Budou se revidovat a aktualizovat výměry pronajatých částí pozemků 

a upravovat ceny dle rozhodnutí ZO -  20 Kč/m2/ rok (původně byla základní sazba 5 Kč/m2/den) 

 

 

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   

 
 Usnesení č. 1/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku 

hospodaření obce za rok 2019 s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky  
      Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesení č. 2/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro účetní obce p. Proseckou dle 

zápisu a odměnu adm. Pracovnici obce  p.  Korbářové dle zápisu 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 
 Usnesení č. 3/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Věcov za rok 2019                

dle předloženého a zveřejněného návrhu a účetní závěrku obce Věcov za rok 2019 bez 

výhrad a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesení č. 4/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020                            

dle Přílohy ZO 04/2020 č. 1 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesení č. 5/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov                 

a p. Ivanou Proseckou, Věcov 9 – převod peněz po ukončení veřejné sbírky 

z transparentního účtu u KB na účet paní Prosecké Ivy Věcov 9 v plné výši dle stavu 

sbírkového účtu po jeho ukončení 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
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 Usnesení č. 6/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov                     

a Krajem Vysočina – příjem daru pro ZŠ a MŠ Věcov na podporu obcí při zabezpečení 

vzdělávání ve výši 6.410 Kč                   

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesení č. 7/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov                 

a p. Romanem Havlíkem ve výši 500 Kč na zkvalitnění odpadového hospodářství obce Věcov 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesení č. 8/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do územní 

působnosti MAS Zubří země o.p.s. na programové období 2021 – 2027 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesení č. 9/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků v kú. Věcov dle 

Záměru obce Věcov č. 2/2020/PP  - pozemky pč. 551/1 část, orná půda, pč. 536/1 část, 

zahrada a 534/3 část, ost. plocha o celkové výměře cca 14.000 m2 Základní organizaci 

Českého zahrádkářského svazu Věcov za symbolickou cenu nájemného 1 Kč/rok. Lokalita 

tzv. Zahrádky. Odůvodnění: symbolickou částkou pronájmu chceme podpořit spolkovou 

činnost v obci a zachování tradic a akcí. 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Přijato Usnesení č. 10/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků v kú. Věcov 

dle Záměru obce Věcov č. 4/2020/PP pč. 1/1 část, zahrada o výměře cca 100 m2 za účelem 

zřízení zahrádky p. Radku Fürstovi, Věcov 61 za cenu dle sazebníku  

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesení č. 12/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje dle cenového výměru (MZe ČR) pro rok 

2020 cenu vodného ve veřejných vodovodech Věcov, Míchov, Roženecké Paseky a Odranec 

ve výši 32,30 Kč bez DPH a cenu stočného  ČOV Věcov ve výši 13,91 Kč bez DPH 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesení č. 13/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na materiál na přístavbu KD 

Odranec ve výši 57.300 Kč a aktualizovanou cenovou nabídku firmy KLEMPO, Pavel 

Topinka – přístavba Odranec – v konečné částce 194.916,48 Kč s DPH 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 

 Usnesení č. 14/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 10.000 Kč pro SDH Odranec 

za práce provedené na rekonstrukci KD Odranec 

Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno    
      (Prudká) 

 Usnesení č. 15/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje:  

o Dohodu o rozvázání prac. poměru pracovníka v sociálních službách – úvazek 0,6  

o Zaslání žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina na zrušení Pečovatelské služby obce 

Věcov vč. pěti místních částí identifikátor 1080636  ke dni 30.6.2020 

o Zásady pro rozvoz a donášku obědů obce Věcov od 1.7.2020 

o Zásady pro poskytování služby Senior Doprava obce Věcov od 1.7.2020 
Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno    

          (Kadeřávková) 
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Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Záměr č. 5/2020/KP – prodej pozemku v kú. Jimramovské Pavlovice pč. 536/1 ostatní plocha, část 

o výměře cca 400 m2 (U Neterdových). Upřesnění výměry dle vyhotovení GP. 

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

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Starostovi obce a ing. Chroustovi provést průzkum trhu – plechová garáž 6x8 m (nebo podobné) 

na uložení obecního materiálu a všeho materiálu z kotelny ZŠ Věcov (chystaná rekonstrukce) 

 Starostovi obce a ing. Chroustovi provést průzkum trhu – cisterna na vyvážení septiků a jímek od 

občanů 

 Redakční radě odpovědět Kraji Vysočina, odboru dopravy a hejtmanovi v souvislosti 

s požadavkem na uhrazení příspěvku na pokrytí ztráty na Veřejnou dopravou Vysočiny 

 

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

Usnesení 16/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. 4/2020  jednání Zastupitelstva obce 

Věcov č. 4/2020 ze dne 08. 06. 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 


