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Usnesení 
z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 9/2021 

konaného dne 4. října 2021 v 18:00 hodin v Míchově čp. 21 – Kovárna  
 

 

Přítomni:  Eva Laštovicová, Ing. Jiří Mareček, Jana Kadeřávková, Dana Kašová, Helena Vraspírová, 

Pavel Prchal, Mgr. Aleš Tulis, Marek Buřval, Jan Kostečka – příchod 18:25 hodin, Ing. Jan Chroust – 

příchod 18:25 hodin 

Omluveni: Bc. Jaroslava Bobková, Milan Lamplot, Mgr. Miroslava Prudká, Milan Černý, Pavel 

Topinka, 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 

2. Volba pracovních komisí 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

4. Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

5. Rozpočtové opatření 

6. Informace – dotace z programu MPO ČR (Obchůdek 2021+“) 

7. Informace z Rady obce 

8. Ostatní záležitosti, informace 

9. Diskuse 

10. Usnesení, závěr 

 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení: 
o Fotografie do chystané knihy – trvá  
o Lokalita na ukládání zeminy – trvá  
o Nové místo na kontejnery v Koníkově – trvá  
o Sepsání reklamace vodojemu Odranec – trvá  

 Přípravu Obecně závazné vyhlášky obce Věcov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství (výše poplatku na rok 2022, úlevy pro trvale bydlící občany. 

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Věcov za období leden až srpen 2021 – nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 

 Informaci o dotaci z programu MPO ČR „Obchůdek 2021+“. O dotaci u  Kraje Vysočina bude žádat 
provozovatel COOP družstvo Velké Meziříčí, a to pro prodejny v Roženeckých Pasekách a ve 
Věcově.  

 Informaci z Rady obce Věcov:  Schválení  Rozpočtového opatření č. 8/2021, pronájem dvou bytů 
v Jimramovských Pavlovicích (byty č. 3 a 4) od 1.10.2021. 

 Informace o změně podmínek pro uplatnění osvobození daně z nemovitých věcí. 

 Nabídku firmy MORAN ČR, s.r.o.   technologie  INFRASET pro opravy místních komunikací 
asfaltovou směsí.  

 Informaci  z jednání (kontrolní prohlídky) na pozemku p.č. 350/2 v k.ú. Věcov na základě výzvy 
MěÚ Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí – řešení šachty z důvodu 
protipovodňových opatření. 

 Informace místostarosty o zpracování nového územního plánu obce Věcov -  nyní se zpracovává 
zadání územního plánu (stanovení hlavních cílů a požadavků na zpracování návrhu územního 
plánu). Je možné podávat návrhy na pořízení ÚP.  
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 Informaci místostarosty obce o opravě auta PAGGIO – motor je stále ve firmě, která provádí 
diagnostiku, zatím není žádné písemné vyjádření o funkčnosti motoru. 

 Informaci p. Prchala o problémech traktoru ZETOR 12011, který byl na jaře v opravě. 

 Dotaz Mgr. Tulise na Z-BOX ve Věcově. Odpověď starostky: Smlouva s firmou Zásilkovna s.r.o. je 
uzavřena, nyní se čeká na instalaci Z-BOXU, kterou budou provádět pracovníci firmy.  

 Informaci o  cyklotrasách – na základě požadavku Kraje Vysočina byly do webové aplikace zadány 
požadavky na opravy místních komunikací, po kterých jsou vedeny značené cyklotrasy. V našem 
případě se jedná o m. komunikace vedoucí z Kuklíku přes Odranec a Věcov do Míchova.  
 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č.  1/9/2021: Kontrolu usnesení a program jednání  
                Hlasováno:   Pro 10  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   
 

 Usnesením č. 2/9/2021: Složení pracovních komisí: zapisovatel p. Jana Kadeřávková, návrhová 
komise p. Helena Vraspírová a p. Dana Kašová, ověřovatelé zápisu p. Pavel Prchal a Ing. Jan 
Chroust 

                Hlasováno:   Pro 10  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
 

 Usnesením č. 3/9/2021: Rozpočtové opatření č. 9/2021 dle Přílohy ZO 09/2021 č. 1 
Hlasováno:   Pro 10  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
 

 Usnesením č.  5/9/2021: Návrh kulturní komise na navýšení limitu na dárky pro jubilanty                       
na celkovou částku 1.000 Kč (jedentisíckorun) (dárkový balíček + květina) s platností od 01. 01. 
2022. Tento limit platí i při výročí svatby.  

Hlasováno:   Pro 10  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 Usnesením č. 4/9/2021: Radu obce Věcov schvalováním rozpočtových opatření: příjmy 

neomezeně, výdaje do výše 70.000 Kč (sedmdesáttisíckorun) 
Hlasováno:   Pro 10  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 
Usnesení z jednání:  
Návrh na usnesení z jednání ZO – přečteno – není nic doplněno ani navrhováno. 
 
Usnesení 6/9/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. 9/2021 z jednání Zastupitelstva obce 
Věcov č. 9/2021 ze dne 4. října 2021 

Hlasováno:   Pro 10  Proti  0  Zdržel se 0    -        schváleno    
         

 
Skončeno: 20:10 hodin       
Zapsala: Helena Vraspírová 
 
 
 
     ……………..…………………….                  …………………………………… 
  Eva Laštovicová, starostka obce           Ing. Jiří Mareček, místostarosta obce 


