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Usnesení 
z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 10/2021 

konaného dne 1. listopadu 2021 v 18:00 hodin v HZ ve Věcově čp. 74  
 
Z důvodu proticovidových opatření bylo jednání zastupitelstva obce přesunuto z místa uvedeného na 
pozvánce (Jimramovské Pavlovice čp. 8) do  sálu hasičské zbrojnice ve Věcově čp. 74.   
 
Přítomni:  Eva Laštovicová, Ing. Jiří Mareček, Jana Kadeřávková, Dana Kašová, Helena Vraspírová, Pavel 
Prchal, Mgr. Aleš Tulis, Marek Buřval, Ing. Jan Chroust, Pavel Topinka, Milan Lamplot, 
Omluveni: Bc. Jaroslava Bobková, Mgr. Miroslava Prudká, Milan Černý, Jan Kostečka  
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 
2. Volba pracovních komisí 
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
4. Schválení Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb (Knihovna M. J. Sychry Žďár 

nad Sázavou) 
5. Rozpočtové opatření 
6. Dotace z MMR – obnova místních komunikací – projekt  
7. Mikroregion Novoměstsko 
8. Informace z Rady obce 
9. Ostatní záležitosti, informace 
10. Diskuse 
11. Usnesení, závěr 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení: 
o Fotografie do chystané knihy – trvá, pokračuje sběr fotografií 
o Lokalita na ukládání zeminy – trvá  
o Nové místo na kontejnery v Koníkově – trvá, řešením by bylo rozšíření stávajícího místa 
o Sepsání reklamace vodojemu Odranec – trvá  

 Informaci o vypsání dotaci z MMR – obnova místních komunikací, žádost o dotaci lze podat                     
do 17. 12. 2021. O dotaci bychom požádali na dokončení cesty v Odranci (tzv. horní). K podání 
žádosti o dotaci je nutné mít projekt a podanou žádost o stavební povolení. Protože není 
dostatek času, starostka oslovila přímo projekční kancelář ing. Leoše Pohanky z Nového Veselí               
se žádostí, zda by zvládli projekt a inženýrské činnosti provést v termínu pro podání žádosti. 
Ing. Leoš Pohanka po prohlídce stávajícího stavu komunikace sdělil, že se pokusí to stihnout.  
Případně bude projekt a stavební povolení připraveno k podání žádosti o dotaci v dalším období. 
Odhad investičních nákladů je 4,5 mil. Kč. 

 Informace Mikroregionu Novoměstsko, zejména o soutěžení cen energií na burze. Cena elektřiny 
je vysoutěžena do konce roku 2023, cena plynu do konce roku 2022.  

 Informace Rady obce o pronájmu bytu č. 5 v Jimr. Pavlovicích čp. 14 od 1.11.2021,  je podaná 
žádost o pronájem bytu č. 1. Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021. 

 Plán jednání Zastupitelstva obce v období říjen – prosinec 2021 

 Výsledek hospodaření obce k 31. 10. 2021 – byly předloženy účetní výkazy. 

 Informaci Ing. Marečka o opravě automobilu PIAGGIO. Diagnostika závad motoru není 
stoprocentní. Po dohodě všech přítomných bude firmě AlfaProfi s.r.o. sděleno, že pokud bude 
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cena opravy 50.000 Kč a záruka na ujetí 10.000 km s opraveným motorem, mají opravu provést 
v termínu do konce dubna 2022, jinak vrátit auto do Věcova. 

 Informaci Ing. Marečka o územním plánu. Do 30. listopadu 2021 je možné podávat návrhy do 
územního plánu – formulář žádosti je na webových stránkách obce popř. v kanceláři OÚ. 

 Zajištění opravy veřejného osvětlení v Míchově - 5 ks světel nejde opravit, protože firma E-mont 
s.r.o. čeká na náhradní díly. Proto tato světla budou vyměněna za nová. Rozbitá budou po opravě 
k dispozici pro další výměny. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č.  1/10/2021: Kontrolu usnesení a program jednání. 
                Hlasováno:   Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   
 

 Usnesením č. 2/10/2021: Složení pracovních komisí: zapisovatel p. Jana Kadeřávková, návrhová 
komise p. Helena Vraspírová a p. Dana Kašová, ověřovatelé zápisu Mgr. Aleš Tulis a Ing. Jan 
Chroust. 

                Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
 

 Usnesením č. 3/10/2021: Obecně závaznou vyhlášku obce Věcov č. 2/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství dle Přílohy ZO 10/2021 č. 1 s účinností                                
od 01. 01. 2022. 

Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
 

 Usnesením č.  4/10/2021: Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb mezi Obcí 
Věcov a Knihovnou M. J. Sychry Žďár nad Sázavou dle Přílohy ZO 10/2021 č. 2. Předmětem 
smlouvy je poskytování bezúplatných odborných knihovnických služeb. 

Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
 

 Usnesením č.  5/10/2021: Rozpočtové opatření č. 11/2021 dle Přílohy ZO 10/2021 č. 3. 
Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 
   

 Usnesením č.  6/10/2021: Ing. Leoše Pohanku, projektové a inženýrské stavby Nové Veselí 
zpracovatelem projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro akci „Obec Věcov, místní část 
Odranec, stavební úpravy místní komunikace“  za cenu 95.000 Kč + 21% DPH dle cenové nabídky 
ze dne 27.10.2021 a pověřuje starostku obce zasláním objednávky 

Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 
Usnesení z jednání:  
Návrh na usnesení z jednání ZO – přečteno – není nic doplněno ani navrhováno. 
 
Usnesení 7/10/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. 10/2021 z jednání Zastupitelstva obce 
Věcov č. 10/2021 ze dne 1. listopadu 2021 

Hlasováno:   Pro 11  Proti  0  Zdržel se 0    -        schváleno    
         

 
Skončeno: 20:15 hodin       
Zapsala: Helena Vraspírová 
 
     ……………..…………………….                  …………………………………… 
  Eva Laštovicová, starostka obce           Ing. Jiří Mareček, místostarosta obce 


