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Usnesení z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 7/2022 
konaného dne 19. září 2022 v 19:00 hodin v HZ Věcov čp. 74  

 
Přítomni:  Eva Laštovicová, Ing. Jiří Mareček, Pavel Prchal, Bc. Jaroslava Bobková, Jana Kadeřávková, 
Pavel Topinka, Dana Kašová, , Mgr. Miroslava Prudká, Milan Černý, Jan Kostečka, Helena Vraspírová, 
Mgr. Aleš Tulis, Ing. Jan Chroust, Milan Lamplot 
Omluveni: Marek Buřval 
Hosté: Miroslav Vraspír, Vladimír Kosek 
 
Program: 

1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 
2. Volba pracovních komisí 
3. Rozpočtové opatření 
4. Návrh zadání územního plánu Věcov (schválení) 
5. Záměry obce – prodej pozemků 
6. Prodej pozemků (žádosti) 
7. Žádosti i dotace 
8. Projekt na zateplení, obnovu zdroje ….. ZŠ Věcov 
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 – vyřazen (budou sledovány nabídky, 

upřednostněn bude nákup os. automobilu pro potřeby zaměstnanců obce – výměna 
za auto ve špatném technickém stavu) 

o Pojištění majetku – uzavření dodatku dle usnesení z min. jednání ZO lze pouze s tím, 
kdo vypracoval stávající smlouvu (Ing. Vraspírová) 

 Informace o zpracování Návrhu zadání Územního plánu Věcov. MěÚ Nové Město na Moravě  

dne 9. září 2022 zaslal  Zprávu z projednání návrhu Zadání územního plánu Věcov.  Nyní se 

může Zadání ÚP schválit. 
 Informace k volbám do zastupitelstva, které se konají 23. a 24. září 2022 a informace 

o správě obce v době ode dne konání voleb do zvolení nových obecních orgánů. 

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 (leden až srpen), které proběhlo 
13.9.2022. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 Informace z jednání rady obce: 
o Obsazení nájemní bytu č. 1 v Jimramovských Pavlovicích. Nový  nájemce má 

podepsanou nájemní smlouvu od 1.9.2022 do 31.8.2024. 
o Rozpočtové opatření č. 8/2022. 
o Pořízení plovoucího čerpadla pro JSDH Věcov v rámci dotace z Kraje vysočina na 

podporu JSDH s vozidlem CAS. 
o Udělení výjimky z minimálního počtu žáků v ZŠ Věcov pro školní rok 2022/2023. 
o Žádosti o příspěvky (SDH Věcov – mladí hasiči, SDH Odranec – mladí hasiči, sbor ČCE 

Sněžné – oprava střechy kostela, Římskokatolická církev  - oprava střechy fary 
v Jimramově). 
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o Žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Věcov na zvýšení příspěvku z důvodu výmalby 
v MŠ a ZŠ. 

o Žádost o pronájem pozemků v J. Pavlovicích – vyhlášen záměr na pronájem pozemků. 
o Změna pachtýře u pozemků ve vlastnictví obce z důvodu předání farmy – vyhlášen 

záměr na souhlas se změnou.  

 Připomínky nájemníků k vysokým nákladům na topení v sociálních bytech v J. Pavlovicích 
(výrazně zvýšené zálohy za plyn) a v bytech ve Věcově. V bytech se topí a ohřívá voda 
plynem. Vznesení požadavku od nájemníka bytu č. 1 ve Věcově na zateplení západní strany 
budovy OÚ ve Věcově. 

 Cenovou nabídku  firmy Opravy Komunikací Vysočina s.r.o. na opravu místních komunikací 
tryskovou metodou. Bude nutné v příštím roce vybrat vhodný způsob opravy komunikací – 
výtluky (cesta k vodojemu ve Věcově, cesta Věcov – Odranec, cesta v Odranci u stavby 
Hrstková, cesta v Odranci u p. H. Bukáčkové, cesta u lihovaru v Jimr. Pavlovicích a další).  

 Připomínku p. Jana Kostečky - předat informace novému zastupitelstvu: pojištění majetku 
obce. 

 Poděkování starostky zastupitelům za práci během volebního období 2018 až 2022.  
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č. 1/2022: Program jednání dle pozvánky a pracovní komise ve složení: návrhová 
komise Helena Vraspírová a Milan Lamplot, ověřovatelé zápisu Jana Kadeřávková a Ing. Jan 
Chroust, zapisovatelka Mgr. Miroslava Prudká 

Hlasováno:  Pro 14  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    
 

 Usnesením č. 2/2022: Rozpočtové opatření č. 8/2022 dle Přílohy ZO 7/2022 č. 1  
Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 

 Usnesením č. 3/2022:  
Zadání územního plánu Věcov dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon“) a za použití § 47 odst. 5 

stavebního zákona.  
Hlasováno:    Pro 14  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 4/2022:  
Vyhlášení záměru č. 7/2022/KP na prodej pozemků v k.ú.  Jimramovské Pavlovice: pozemek 
p.č. 534/21 – část a pozemek p.č. 281/2 – část o celkové výměře cca 100 m² za cenu 10,- 
Kč/m².  Příloha  ZO-07/2022 č. 2. 
Hlasováno:  Pro 14  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 5/2022:  
Vyhlášení záměru č. 8/2022/KP na prodej pozemků v k.ú. Jimramovské Pavlovice: pozemek 
p.č. 536/2 – část a pozemek p.č. 148/2 – část o celkové výměře cca 150 m² za cenu 10,- 
Kč/m².  Příloha ZO-07/2022 č. 3  
Hlasováno:  Pro 14  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
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 Usnesením č. 6/2022:  
Prodej pozemku dle Záměru č. 3/2022/KP: Prodej nově vytvořeného pozemku v k.ú. 
Jimramovské Pavlovice  dle GP 154-35/2022   pč. 275/16 o výměře 178 m2   za cenu 10 Kč/m² 
panu MVDr. Tomáši Fichtelovi, Ph.D. a paní MVDr. Věře Fichtelové, Ph.D., oba bytem 
Hvozdecká 3/1293, 635 00  Brno – Bystrc. 
Hlasováno:  Pro 14  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 7/2022:   
Podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2023 na 
akci Stavební úpravy místní komunikace na Odranci. Jedná se o tzv. horní cestu. 
Hlasováno:  Pro 14   Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 8/2022:   
Cenovou nabídku firmy IPI s.r.o., Žďár nad Sázavou, IČ:46978135, na zpracování žádosti 
o dotaci v rámci programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2023 na akci Stavební 
úpravy místní komunikace na Odranci, podanou dne 12.9.2022 pod názvem Oprava místních 
komunikací v místní části Odranec dle  Přílohy ZO-07/2022 č. 4 
Hlasováno:  Pro 14   Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 9/2022:   
Přesunutí rozhodnutí o cenové nabídce na projektové a inženýrské práce Ing. Leoše Pohanky 
a pokračování v přípravě dokladů nutných pro podání žádosti o dotaci na akci „Obec Věcov, 
místní část Odranec, Stavební úpravy místní komunikace (průtah obcí)“ na nově zvolené 
zastupitelstvo obce. Příloha ZO-07/2022 č. 5 

 Hlasováno:  Pro 14   Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 9/2022:   
Cenovou nabídku firmy GREMIS, s.r.o., IČ:15544451, na projektové a inženýrské činnosti na 
snížení energetické náročnosti ZŠ Věcov dle poskytnuté dotace na akci: „Zateplení, obnova 

zdroje a vzduchotechnika v ZŠ Věcov“.  Příloha ZO-07/2022 č. 6 

 
Hlasováno:  Pro 9      Proti 0  Zdržel se 5 – schváleno 

 
 
 
 
Skončeno: 20:50 hodin      Zapsala: Helena Vraspírová 
 
 
 
……………….......……………….         ……………….......………………. 
     Eva Laštovicová              Ing. Jiří Mareček 
        starostka obce                                             místostarosta obce   


