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Usnesení z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 5/2022 
konaného dne 11. července 2022 v 19:00 hodin v KD Odranec čp. 6 

 
Přítomni:  Eva Laštovicová, Ing. Jiří Mareček, Pavel Prchal, Helena Vraspírová, Bc. Jaroslava Bobková, 
Ing. Jan Chroust, Jana Kadeřávková, Pavel Topinka, Dana Kašová, Milan Lamplot, Marek Buřval, 
Mgr. Miroslava Prudká – příchod 19:20 hodin 
Omluveni: Mgr. Aleš Tulis, Jan Kostečka, Milan Černý 
Hosté: Jan Buchta 
 
Program: 

1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 
2. Volba pracovních komisí 
3. Rozpočtové opatření 
4. Činnost odborného zástupce pro provozování vodovodů a kanalizace – cenová nabídka firmy 

ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o. 
5. Dotace z MMR – cesta Odranec (horní) 
6. Cenová nabídka na administraci dotace „Zateplení, výměna zdroje tepla a VZT v ZŠ Věcov“ 
7. Pojištění majetku – návrh smlouvy 
8. Výsledky deratizace – jaro 2022 
9. Ostatní záležitosti, informace 
10. Diskuse 
11. Usnesení, závěr 

 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení: 

o Lokalita na ukládání zeminy – trvá 
o Přemístění/rozšíření kontejnerů v Koníkově – trvá 

o Nákup podvozku pro kontejner 9 t – trvá  

o Zahájení přípravy na podání žádosti o dotace na obnovu místní komunikace v Odranci  

 Informace od p. Ing. Čapkové ze společnosti IPI s.r.o., Žďár nad Sázavou o neposkytnutí 
dotace na obnovu místní komunikace v Odranci.  Věcov byl zařazen na 299. místo mezi 
náhradníky.  Protože je projekt schválen ZO, bude o dotaci opakovaně zažádáno v některém 
vhodném programu.  

 Návrh smlouvy od pojišťovny Kooperativa na pojištění majetku obce. Nyní je majetek  

pojištěn také u této pojišťovny, ale smlouvu je potřeba upravit (výše hodnoty majetku, 

zahrnutí nepojištěného majetku, upřesnění umístnění, rozsah pojištění).  

 Výsledky celoplošné deratizace v obci na jaře 2022. Deratizace se provádí v místních částech 
Věcov, Odranec, Míchov a J. Pavlovice od jara r. 2020. Ke zlepšení došlo ve všech místních 
částech mimo Věcova.  Vzhledem k výskytu je doporučeno firmou provádějící deratizaci 
pokračovat v rozsahu 2x ročně.  
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 Informace z Rady obce: 

o Rozpočtové opatření č. 4/2022 

o Výpověď z pronájmu bytu č. 1 v Jimr. Pavlovicích čp. 14 a jeho nabídku k dalšímu 

pronájmu (nabídka zveřejněna na webových stránkách obce). 

o Prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 1 ve Věcově čp. 61 

 Průběh opravy vlhké stěny v kuchyni MŠ. Omítka je odsekaná, zjistilo se, že je porušené 
těsnění u odpadu dřezu, prasklá trubka odpadu i ve spodním patře KD (WC ženy), navíc je 
zrezivělá vodovodní trubka.  Je nutná oprava havarijního stavu vody a odpadu v MŠ a KD 
Roženecké Paseky. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č. 1/2022: Program jednání dle pozvánky doplněný o bod „Schválení smlouvy 
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina – Obnova venkova Vysočiny 2022“ a pracovní komise 
ve složení: návrhová komise Helena Vraspírová a Ing. Jan Chroust, ověřovatelé zápisu Dana 
Kašová a Pavel Prchal, zapisovatelka Mgr. Miroslava Prudká 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    
 

 Usnesením č. 2/2022: Rozpočtové opatření č. 5/2022 dle Přílohy ZO 5/2022 č. 1 vyjma 
položek: příjmy  4138/6330 převody prostředků mezi účty  a výdaje 5348/6330 převody 
prostředků mezi účty.  

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    
 

 Usnesením č. 3/2022: Cenovou nabídku firmy ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o.  Velké Meziříčí 
na činnost odborného zástupce pro veřejné vodovody, kanalizaci a ČOV v obci Věcov souladu 
se zákonem č. 274/2001 Sb. Za činnost odborného zástupce bude ročně uhrazeno 14.000 Kč 
bez DPH.  Obec nemá odborného zástupce, který splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům 
na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací dle uvedeného zákona. 
Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno 

 

 Usnesením č. 4/2022: Cenovou nabídku firmy Tendra s.r.o. na administraci a dozorování 
projektu „Zateplení, výměna zdroje tepla a VZT v ZŠ Věcov“ v celkové výši 281.000 Kč bez 
DPH dle Přílohy ZO 05/2022 č. 2 

Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno 
 

 Usnesením č. 5/2022: Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výměna vrat 
u hasičské zbrojnice Věcov“ uzavřenou mezi Krajem Vysočina a Obcí Věcov. Dotace v celkové 
výši 127.000 Kč 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 6/2022: Schvaluje realizaci vyhýbacího místa dle návrhu OsV Věcov                                  
na pozemku pč. 649/1 v k.ú. Věcov k vyřešení dopravní situace na komunikaci od křižovatky 
naproti Kadeřávkovým směrem  k Zítkovým (nad Zd. Havlíčkem): realizovat  rozšíření části 
místní komunikace tak, aby bylo umožněno vyhnutí protijedoucích vozidel – materiál zajistí 
obec, práci provedou členové OsV + Zd. Havlíček a Kadeřávkovi. 
Důvod: nepřehledná dopravní situace a zvýšení pohybu vozidel (nové RD, hřiště). 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
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Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

 Starostce obce oslovit další pojišťovny s žádostí o cenovou nabídku na pojištění obecního 
majetku  
 

 
 
 
Skončeno: 21:10 hodin      Zapsala: Helena Vraspírová 
 
 
 
……………….......……………….         ……………….......………………. 
     Eva Laštovicová              Ing. Jiří Mareček 
        starostka obce                                             místostarosta obce   


