
Zápis 

z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 9/2022 

konaného dne 21. listopadu 2022 v 19:00 hodin v HZ Věcov čp. 74 

 

Přítomni: Bc. Jaroslava Bobková, Ing. Jiří Mareček, Miroslav Vraspír, Ing. Aleš Kalášek, 

Mgr. Miroslava Prudká, Milan Černý, Mgr. Aleš Tulis, Mgr. Sylva Totušková, František 

Vaníček, Tomáš Bukáček, Bc. Jaroslav Štěrba, Lenka Ošmerová  

Omluveni: Martin Bojanovský, Jana Kadeřávková, Jan Kostečka 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 

2. Volba pracovních komisí 

3. Jednací řád zastupitelstva obce Věcov 2022 – 2026 (seznámení a schválení) 

4. Schválení spisového řádu obecního úřadu (archivace, skartace) 

5. Volba člena zastupitelstva do školské rady (návrh a schválení) 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

7. Projednat Smlouvu o spolufinancování provozu prodejen – COOP  

8. Seznámení se s postupy realizace projektové dokumentace územního plánu  

– Ing. Jiří Mareček 

9. Projekt na zateplení, obnovu zdroje ZŠ Věcov – prodloužení termínu pro dotace ze 

Státního fondu živ. prostředí 

10. Seznámení se s projektem přírodní učebny Pastviska – Odranec  

11. Informace – pořízení nových informačních a plakátovacích tabulí 

12. Informace Rady obce 

13. Ostatní záležitosti, informace   

14. Diskuse 

15. Závěr 

 
Ad. 1)   
Zahájení dne 21. 11. 2022 v 19:05 hodin v HZ Věcov  
Kontrola usnesení 

 Starostka obce zahájila schůzi zastupitelstva obce Věcov, přivítala přítomné 
zastupitele a konstatovala, že je přítomno 12 členů zastupitelstva, což                                        
je nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 Starostka obce provedla kontrolu usnesení: 
o Lokalita na ukládání zeminy – trvá  
o Přemístění kontejnerů v Koníkově – trvá  
o Nákup podvozku pro kontejner 9 t – upozaděn (budou sledovány nabídky, 

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

 
 
Program jednání 

 Návrh programu – do programu jednání zastupitelstva obce Věcov starostka 
navrhuje další bod v programu jednání (č. 13) tj. schválení Rozpočtového opatření 
č. 10 dle přílohy ZO 09/2022 č. 7.  
Nikdo nemá jiný návrh. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání včetně přidaného bodu jednání: 
Program: 

1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 
2. Volba pracovních komisí 
3. Jednací řád zastupitelstva obce Věcov 2022 – 2026 (seznámení a schválení) 
4. Schválení spisového řádu obecního úřadu (archivace, skartace) 
5. Volba člena zastupitelstva do školské rady (návrh a schválení) 
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 
7. Projednat Smlouvu o spolufinancování provozu prodejen - Coop 
8. Seznámení se s postupy realizace projektové dokumentace územního plánu  

– Ing. Jiří Mareček 
9. Projekt  na zateplení, obnovu zdroje ZŠ Věcov – prodloužení termínu pro dotace 

ze Státního fondu živ. prostředí 
10. Seznámení se s projektem přírodní učebny Pastviska - Odranec 
11. Informace – pořízení nových informačních a plakátovacích tabulí 
12. Informace Rady obce 
13. Rozpočtové opatření č. 10/2022 
14. Ostatní záležitosti, informace   
15. Diskuse 
16. Závěr 

Hlasováno o programu jednání: 
Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    
Usnesení č. 1/9/2022 bylo schváleno. 
 
Ad. 2)  
Volba pracovních komisí – návrh  

 Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva byla určena Pavlína 
Korbářová  

 Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Miroslava Prudká a Mgr. Aleš Tulis. 
Jiné návrhy nevzneseny, navržení souhlasí. 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi Milan Černý a Miroslav Vraspír. 
Jiné návrhy nevzneseny, navržení souhlasí 

Návrh usnesení: 
Zapisovatelkou byla určena Pavlína Korbářová. 
Do návrhové komise byli schváleni Mgr. Miroslava Prudká a Mgr. Aleš Tulis. 
Ověřovateli zápisu byli schváleni Milan Černý a Miroslav Vraspír. 
Hlasováno o složení návrhové komise: 
Pro 10  Proti 0  Zdržel se 2 – schváleno    
Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 
Pro 10  Proti 0  Zdržel se 2 – schváleno    
Usnesení č. 2/9/2022 bylo schváleno. 
 
Ad. 3) 
Jednací řád zastupitelstva obce Věcov 2022 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce Věcov s Jednacím řádem zastupitelstva obce 
Věcov pro období 2022 – 2026 v bodech Čl. I. až Čl. X.  Jednací řád zastupitelstva obce 
Věcov nabývá platnost dne  21. 11. 2022 – dnem schválení a podpisem starostky                        
a místostarosty. Platnost Jednacího řádu zastupitelstva obce trvá do okamžiku, než je 
zastupitelstvem obce platně rozhodnuto o jeho změně či zrušení. Jednací řád proto nemá 
žádnou návaznost na volební období zastupitelstva obce a může platit i po dobu několika 
volebních období. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Věcov pro 
období 2022 – 2026 v bodech Čl. I. až Čl. X. dle Přílohy ZO 09/2022 č. 1, nabývá 
platnost dnem schválení 21. 11. 2022. Jednací řád podepisují starostka                                          
a místostarosta. 
Hlasováno o schválení Jednacího řádu ZO Věcov: 
Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   
Usnesení č.  3/9/2022 bylo schváleno. 
 
Ad. 4)  
Schválení Spisového řádu obecního úřadu Věcov (archivace, skartace) 
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva obce Věcov se spisovým řádem obecního 
úřadu Věcov – týká se archivace a skartace dokumentů, které provádí paní Pavlína 
Korbářová – úřednice OÚ Věcov. Došlo ke změně v Příloze č. 12 řádu (spisový a skartační 
plán) z důvodu změny skartačních znaků a lhůt – příprava na přechod na elektronickou 
spisovou službu. 
Komentáře:  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov schvaluje Spisový řád obecního úřadu Věcov dle Přílohy 
ZO 09/2022 č. 2 i zodpovědnou osobu Pavlínu Korbářovou s platností                                               
od 21. 11. 2022 
Hlasováno o schválení Jednacího řádu ZO Věcov: 
Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    
Usnesení č.  4/9/2022 bylo schváleno. 
 
Ad. 5) 
Volba člena zastupitelstva do školské rady (návrh a schválení) 
Zastupitelstvo obce má za povinnost zvolit za zřizovatele člena do školské rady ZŠ Věcov. 
Volba proběhne veřejnou volbou – jiné návrhy nevzneseny. 
Navržena je Mgr. Sylva Totušková, s kandidaturou souhlasí. 
Žádný jiný návrh nebyl vznesen.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov schvaluje za zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Věcov 
Mgr. Sylvu Totuškovou. 
Hlasováno o schválení člena školské rady za zřizovatele: 
Pro 11   Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno  
Usnesení č.   5/9/2022 bylo schváleno. 
 
Ad. 6) 
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 
Starostka obce informovala přítomné o proběhlé schůzce finančního výboru, který                    
ve svém návrhu rozpočtu na rok 2023 vycházel z letošního roku a zohledňoval plánované 
akce. Návrh rozpočtu na rok 2023: příjmy 16.220.000 Kč, výdaje 16.220.000 Kč                               
dle Přílohy ZO 09/2022 č. 3. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a webových 
stránkách obce, do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ v úředních 
hodinách. Připomínky lze uplatnit písemně do 9. prosince 2022, ústně na následujícím 
jednání zastupitelstva obce 12. prosince 2022 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2023 (příjmy 
16.220.000 Kč, výdaje 16.220.000 Kč) dle Přílohy ZO 09/2022 č. 3 
 
 
 



Ad. 7)  
Smlouva o spolufinancování provozu prodejen – COOP družstvo Velké Meziříčí 
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva obce Věcov s dopisem od společnosti COOP 
družstvo Velké Meziříčí, zastoupené Ing. Jaroslavem Pavlíčkem (Příloha ZO 9/2022 č. 4), 
kde sdělují o potřebě dofinancovávat provoz prodejen na Roženeckých Pasekách a ve 
Věcově. 
COOP družstvo navrhuje pět variant: 

I. Do 31. 12. 2022 podepsat smlouvu s 3 měsíční výpovědní lhůtou                            
a po uzavření účetnictví daného roku obci zašle vzniklý nedoplatek, faktura 
bude vystavena družstvem 

II. Do 31.12 2022 podepsat smlouvu s obcí o spolufinancování s pravidelnou 
měsíční platbou ve výši 15.000 Kč s  3 měsíční  výpovědní lhůtou,                          
po skončení kalendářního roku bude provedeno vyúčtování 

III. Energie budou převedeny na obec (COOP platí elektřinu, obec Věcov platí 
plyn a přeúčtovává se COOPu, odběr vody COOPu účtujeme).  Po skončení 
kalendářního roku bude provedeno vyúčtování 

IV. Možnost odprodeje, obec si zajistí obchodní obslužnost 
V. Obec nemá zájem o zachování obchodní obslužnosti 

Pokud se obec rozhodne pro variantu I. nebo II, musí s COOP družstvem do 31. 12. 2022 
podepsat smlouvu nebo sdělit rozhodnutí zastupitelstva obce Věcov. 
Společnost COOP si žádala o dotaci v rámci programu Obchůdek 21+ na Kraji Vysočina    
(až do výše 60 000Kč) 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis od společnosti COOP družstvo Velké 
Meziříčí – provoz prodejen ve Věcově a v Roženeckých Pasekách, ukládá starostce 
obce vyvěsit dopis na obecních vývěskách a svolat schůzky občanů dotčených obcí. 
Na schůzky přizvat ing. Jaroslava Pavlíčka.  
 
Ad. 8) 
Seznámení se s postupy realizace projektové dokumentace územního plánu – Ing. 
Jiří Mareček 
Ing. Jiří Mareček a starostka obce informovali o postupech v realizaci projektové 
dokumentace územního plánu. Projektovou dokumentaci by realizovala firma STUDIO P  
Ing. Jan Psota a Ing. Pavel Ondráček, Nádražní 52, 591 01 Žďáru nad Sázavou.  Začátek 
realizace projektu je předběžně přislíben na leden 2023. Projektová kancelář vystaví 
smlouvu s cenovou nabídkou, která nepřekročí částku 500.000 Kč. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí postupy realizace projektové dokumentace      
od firmy STUDIO P, Žďár nad Sázavou. 
 
Ad. 9) 
Projekt na zateplení, obnovu zdroje ZŠ Věcov – prodloužení termínu k předložení 
dokladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva obce Věcov s prodloužením žádosti ohledně 
termínu pro odevzdání podkladů k RoPD, registrační číslo projektu: 5211200013. 
Prodloužení termínu k předložení dokladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace                                       
je do 31. 5. 2023. Projektovou dokumentaci zpracovává firma Gremis s. r. o., Jihlavská 230,  
594 01 Velké Meziříčí  – Ing. Vítězslav Gregar (vyřizuje Tendra s.r.o., paní Daniela 
Baťková)  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodloužení termínu k předložení dokladů 
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 31. 5. 2023 dle přílohy ZO 09/2022 č. 5 
 
 
 



Ad. 10) 
Seznámení se s projektem přírodní učebny Pastviska – Odranec 
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva obce Věcov s žádostí spolku Sdružení 
Krajina zastoupeném Ing. Tomášem Blažkem o vyjádření  k projektu „Přírodní učebna 
Pastviska“ pro účely žádosti o grant Nadace Partnerství – Zelené oázy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce nemá námitky k projektu „Přírodní učebna Pastviska“                           
a ukládá starostce zaslat souhlasné stanovisko k  tomuto záměru (Příloha ZO 
09/2022 č. 6) 
Hlasování o souhlasném stanovisku:  
Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0   – schváleno    
Usnesení č.  6/9/2022 bylo schváleno 
 
Ad. 11) 
Informace – pořízení nových informačních a plakátovacích tabulí 
Starostka obce informovala členy zastupitelstva obce o pořízení nových informačních                     
a plakátovacích ploch v jednotlivých obcích a informační a úřední desky před obecním 
úřadem. Na veřejných schůzích s nově zvolenými členy osadních výborů a občany jsme 
diskutovali o umístění a budeme připravovat cenovou nabídku. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořízení nových informačních a plakátovacích 
ploch v jednotlivých obcích a informační a úřední desky před obecním úřadem                   
a ukládá starostce obce oslovit dodavatele a připravit cenovou nabídku. 
 
Ad. 12)  
Informace z Rady obce 

 Schválení jednacího řádu Rady obce 
 Schválení Organizačního řádu obecního úřadu 
 Dodavatel plynu pro obec na rok 2023  
 Krizový štáb a povodňová komise obce Věcov 
 Pronájem pozemků Jimramovské Pavlovice  
 Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni (EG.D a.s.)  
 Změna pachtýře – schválení změny 
 ZŠ Věcov – vyúčtování dotace – obědy žáků z Ukrajiny  
 Účetní výkaz ZŠ a MŠ ke dni 14. 10. 2022 
 Finanční dar pro Český svaz včelařů základní organizace NMNM  
 Smlouvy o provádění zimní údržby 
 Sociální byty Jimr. Pavlovice – výpověď z bytu č. 5 – momentálně jsou dva 

zájemci 
 Snížení nákladů na vytápění v bytě č. 5  
 Oprava PS v Míchově  

 
Ad. 13)  
Rozpočtové opatření č. 10 
Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 10/2022 dle Přílohy ZO 09/2022 
č. 7 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2022 dle Přílohy ZO 
09/2022 č. 7 
Hlasováno o Rozpočtovém opatření č. 10/2022:  
Pro 12  Proti 0  Zdržel se   – schváleno    
Usnesení č.  7/9/2022 bylo schváleno. 
 



Ad. 14) 
Ostatní záležitosti, informace   

- Další termín ZO bude 12. 12. 2022 
- Vánoční posezení pro zastupitelé – pátek 16. 12. 2022 v 18:00 hodin, Hotel Sněžné 
- Poptávka dalšího obecního zaměstnance 
- Poptávka kulturního referenta – hlídal by granty, dotace na obnovu sportovních 

zařízení, obnova zeleně a jiné 
- Informace od Odboru územního plánování a stavebního úřadu MěÚ Bystřice                   

nad Pernštejnem – možnost vyjádření k návrhu Zprávy k uplatňování Územního 
plánu Strachujov v uplynulém období – Příloha  ZO 09/2022 č. 8 

 
Ad. 15) 
Diskuse 
Probíhala průběžně u jednotlivých bodů 
 
Ad. 16) 
Usnesení, závěr  
Usnesení byla schvalována v průběhu jednání ke každému bodu.    
 
Přílohy zápisu: 

o Příloha ZO 09/2022 č. 1 – Jednací řád Zastupitelstva obce Věcov 
o Příloha ZO 09/2022 č. 2 – Spisový řád obecního úřadu Věcov 
o Příloha ZO 09/2022 č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové příjmy a 

rozpočtové výdaje 
o Příloha ZO 9/2022 č. 4 – Dopis od COOP družstva Velké Meziříčí 
o Příloha ZO 09/2022 č. 5 – Žádost o prodloužení termínu pro odevzdání podkladů 

k RoPD 
o Příloha ZO 09/2022 č. 6 – Žádost o vyjádření k záměru projektu „Přírodní učebna 

Pastviska“ pro účely žádosti o grant Nadace Partnerství – Zelené oázy 
o Příloha ZO 09/2022 č. 7 – Rozpočtové opatření č. 10 
o Příloha ZO 09/2022 č. 8 – Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Strachujov 

v uplynulém období   
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:50 hodin 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 11. 2022 
 
Zapisovatel: Pavlína Korbářová 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 
 
 

          .............................................. dne ........................................... 
 

 
 
Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 
 
 
Razítko obce: 
 


