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USNESENÍ  

řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 7/2020 

konaného dne 14. září 2020 v 18:00 hodin na Kovárně v Míchově čp. 21 
 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Milan Lamplot, Bc. Jaroslava 

Bobková, Mgr. Aleš Tulis, Jana Kadeřávková, Ing. Jiří Mareček, Ing. Jan Chroust, Mgr. Miroslava 

Prudká, Pavel Topinka, Jan Kostečka, Milan Černý – příchod v 18:15 hodin 

Omluveni: Dana Kašová, Marek Buřval, Helena Vraspírová 

Hosté: Vladimír Kosek 

Program: 
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 

2. Volba pracovních komisí 

3. Záměry obce – nákup, prodej, pronájem apod. 

4. Schválení do funkce předsedy OsV Věcov a doplnění OsV 

5. Zřízení úvěru na předfinancování sociálních bytů 

6. Žádosti, nabídky, pořízení materiálu pro OÚ 

7. Ostatní záležitosti, informace 

8. Diskuse  

9. Usnesení, závěr 

Schůze ZO Věcov se koná za zvýšených bezpečnostních rizik – dezinfekce, roušky, rozestupy !!! 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Odstoupení z funkce předsedy a člena osadního výboru m. č. Věcov paní Jaroslavy Bobkové, 

Věcov – viz příloha, doplnění OsV Věcov o nového člena Mgr. Aleše Tulise 

 Plánované akce s nutností financování do konce roku 2020 a na jaře 2021 

 Žádost OsV Míchov o příspěvek ve výši 5.000 Kč na opravu hracích prvků na hřišti v Míchově 

 Žádost OsV Míchov o pokácení porostu u zvoničky – borovice, túje (oznámit tuto skutečnost 

obyvatelům Míchova). Kácení provedou zaměstnanci obce v období vegetačního klidu 

 Nákup samonakládacího sypače v ceně 128.000 Kč (dotace 64.000 Kč) 

 Nabídku různých typů plechových garáží 9x6 , 9x7m  apod. pro potřeby obce na uskladnění 

materiálu a nářadí 

 Zprávu SG-Geotechnika – posouzení geodeta ke stavení RD Jimr. Pavlovice čp. 44 (majitelka                    

E.K) a příjezdové cesty. Návrh preventivních opatření k zajištění svahu a cesty proti sesuvu. 

Doporučeno vyztužení kamenivem u příjezdové cesty. 

 Dopis občanky z Věcova ohledně přívalové vody a způsobených škod na jejím pozemku                         

a odpověď starosty na tento dopis ze dne 14. 09. 2020 

 Dopis vlastníka nemovitosti Věcov čp. 27 o nesprávném naúčtování vodného a stočného                           

a navrácení vypočtené částky. Bylo zjištěno, že u této nemovitosti není uzavřená žádná smlouva. 

Obec  navrhne postup pro další jednání z vlastníkem domu čp.27 Věcov. 

 Rekonstrukci šatny ZŠ Věcov o letních prázdninách ve výši cca 100.000 Kč – zednické práce, 

odvlhčení apod. 70.000 Kč, podlaha 30.000 Kč 

 Fotodokumentaci z předávání aut pro JSDH Věcov a JSDH Míchov ze dne 11. 09. 2020 

 Uzavření Smlouvy o řešení přestupkového řízení mezi Městem Nové Město na Moravě a Obcí 

Věcov 

 Návrh Rady Kraje Vysočina na zrušení usnesení ze září 2018 – finanční spoluúčast obcí                       

na financování Veřejné dopravy Vysočiny (70 Kč na obyvatele) a návrhem jiného zdroje 

financování 

 Poskytnutí finančního příspěvku pro každého žáka v ZŠ Jimramova – žák 1 a šesté třídy. Podpora 

i žáků v ZŠ Sněžné. Obec Věcov také hledá vhodnou podporu žáků navštěvujících ZŠ ve Věcově 

aby tak podpořila její max. naplněnost a mohla se pustit do nákladnější rekonstrukce. 

 Výši příspěvků firmy Eko-Kom za třídění odpadu za jedno čtvrtletí např.– plast 31.200 Kč, kov 

26.600 Kč 

 Požadavek zastupitelů na zasílání výplatních pásek na email.  
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Program jednání zastupitelstva obce, bez připomínek a návrhů -  program nezměněn 

      Hlasováno: Pro 11 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Složení pracovních komisí dle návrhu: 

» návrhová komise Mgr. Miroslava Prudká, Jan Kostečka 

» ověřovatelé zápisu Bc. Jaroslava Bobková a Jana Kadeřávková 

» zapisovatelka: Eva Laštovicová 

     Hlasováno:  Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Usnesení č. 1/7/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků z majetku obce dle 

Záměru č. 6/2020/KP – prodej pozemků v kú. Věcov pč. 3/1 o výměře 43 m2 a pč. 981 o 

výměře 7 m2 za cenu 10 Kč/m2 p. Františkovi Sodomkovi, Palachova ulice, Žďár nad 

Sázavou. Záměr byl řádně vyvěšen. 

Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 6/7/2020: Pana Vladimíra Koska, bytem Věcov čp. 7  do funkce předsedy OsV 

Věcov. Odměna  ve výši  1320 Kč v hrubém  počínaje od 14. 9. 2020 dle schválených odměn 

pro rok 2020. Předsedu si zvolil OsV Věcov ze svých řad na svém jednání. 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 
 Usnesení č. 7/7/2020: Finanční příspěvek OsV Míchov ve výši 5.000 Kč na dovybavení                       

a renovaci dětského hřiště v Míchově. Prostředky budou uvolňovány na základě 

předložených dokladů. 

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

 

 Usnesením č. 8/7/2020: Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 942000655/4000214835 – 

týká se prodloužení plynovodu STL- pro 5 RD Věcov U Hřiště. Cena 2.777 Kč bez DPH                  

za rok. Smlouva s nájemcem GasNet, s.r.o. a obcí Věcov. 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 9/7/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem plechové garáže (haly) pro 

potřeby OU v ceně do 90.000 Kč na základě písemné nabídky (s možností úpravy hloubky  

nebo výšky) Garáž bude umístěna na nádvoří lihovaru v J. Pavlovicích. 
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 10/7/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 10/2020 dle Přílohy ZO 07/2020 

č. 1 ke dni 14. 09. 2020 – příjmy 605.000 Kč, výdaje 1.435.000 Kč 
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Usnesením č. 2/7/2020: Záměr obce Věcov č. 14/2020/KP – prodej pozemku v kú. Věcov pč. 

412/17 – část výměra cca 60 m2 ostatní plocha za cenu 10 Kč/m2 

    Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 3/7/2020: Záměr č. 13/2020/KP na prodej pozemků v kú. Věcov pč. 38/1                      

o výměře 32 m2 a pč. 657/1 o výměře cca 30 m2 ostatní plocha za cenu 10 Kč /m2 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
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 Usnesením č. 4/7/2020: Záměr č. 15/2020/KP na prodej pozemků v kú. Věcov pč. 38/2 část                

o výměře cca 150 m2 zahrada a pč. 657/1 o výměře cca 50 m2 ostatní plocha za cenu                       

10 Kč/m2  

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 5/7/2020: Záměr č. 16/2020/KP na prodej pozemků v kú. Věcov pč. 652/9 a pč. 

657/1 o celkové výměře cca 150 m2 za cenu 10 Kč/m2. Na oddělené části z pozemku pč. 657/1 

bude zřízeno věcné břemeno jízdy a chůze. 
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Další záměry se budou vyhlašovat po odsouhlasení a podepsání v OsV dané části obce 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Starostovi obce zajistit nabídku ČSOB o možném úvěru s možností předčasného splacení nebo 

nedočerpání úvěru (provozní úvěr). Předfinancování akce sociální byty Věcov –  kú. Jimr. 

Pavlovice. 

 Starostovi obce seznámit občany s výsledkem jednání o prodejnách COOP Věcov a Roženecké 

Paseky a dalším postupem 

 Starostovi obce zkusit nabídnout k odprodeji nemovitost čp.52 Věcov včetně pozemků nejvyšší 

nabídce, a nebo rozdělit na dvě části a zkusit totéž. Zatím zde na tento záměr není příslib žádné 

dotace a nebo jen velmi malé. 

 Starostovi obce zajistit výrobu a instalaci překlapovací kovové houpačky na dětsk. hřiště Míchov     

a Odranec 

 Starostovi obce zajistit pokácení přerostlých dřevin u zvonice v Míchově. Bude projednáno 

s občany – oznámení ve zpravodaji 

 

 

 

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

Usnesení 11/7/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. 7/2020  jednání Zastupitelstva obce 

Věcov č. 7/2020 ze dne 14. 09. 2020 

 

 

 

Hlasováno o usnesení:     Pro 12  Proti  0  Zdržel se 0    -        schváleno    
  
        

 

 

Skončeno: 20:35 hodin                 Zapsala: Mgr Miroslava Prudká 

 

 

Ve Věcově dne 14. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Zdeněk Vraspír, starosta obce           Eva Laštovicová, místostarostka obce 


