
Souhrn usnesení  
z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 01/2023 

konaného dne 18. ledna 2023 v 18:00 hodin v HZ Věcov čp. 74 

 

Přítomni: Bc. Jaroslava Bobková, Ing. Jiří Mareček, Miroslav Vraspír (odchod 20:20), 

Ing. Aleš Kalášek, Mgr. Miroslava Prudká, Jan Kostečka, František Vaníček, Tomáš 

Bukáček, Martin Bojanovský, Mgr. Aleš Tulis (příchod 18:10) 

Omluveni: Jana Kadeřávková, Bc. Jaroslav Štěrba, Lenka Ošmerová, Milan Černý 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program:  
1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání 

2. Volba pracovních komisí 

3. Provoz prodejen Věcov a Roženecké Paseky s COOP družstvo Velké Meziříčí 

4. Lesní hospodářství – probírka a posázení lesního porostu 

5. Pojištění majetku obce 

6. Dotace z Kraje Vysočina – Obnova venkova Vysočiny pro rok 2023 

7. Nový obecní zaměstnanec 

8. Informace z Rady obce 

9. Ostatní záležitosti, informace 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

Usnesení č. 1/1/2023: 

Do návrhové komise byli schváleni Mgr. Miroslava Prudká a Mgr. Aleš Tulis 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Miroslav Vraspír a Jan Kostečka 

Zapisovatelem byl schválen Martin Bojanovský 

 

Usnesení č. 2/1/2023: 

1. Zastupitelstvo obce pro obchod ve Věcově souhlasí s návrhem, který bude zaslán COOP 

konkrétně: 

Bude uzavřena nová smlouva, ze které bude mimo jiných ustanovení vyplývat 

o Sledované období pro stanovení náhrad je kalendářní rok (12 po sobě jdoucích 

měsíců) 

o Dorovnávaná ztráta (záporný hospodářský výsledek) za sledované období                         

se stanovuje až do maximální výše 20.000, - Kč 

o Navýšení částky za uhrazenou ztrátu se stanovuje až do maximální výše 20.000, 

- Kč 

o Energie (el. energie a plyn) hradí COOP 

K uvedeným částkám je třeba uvažovat i s dalšími poskytovanými dotacemi                              

na zajištění provozu prodejny. 

COOP bude vyzván k ocenění budovy prodejny ve Věcově, aby mohlo být posouzeno 

a rozhodnuto Zastupitelstvem obce o případném odkupu prodejny Obcí Věcov 

(pozemek pod budovou je ve vlastnictví Obce Věcov). 

Současně Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k dalšímu jednání v této věci                 

se zástupci COOP Velké Meziříčí. 



2. Zastupitelstvo obce pro obchod Roženecké Paseky souhlasí s návrhem, který bude zaslán 

COOP konkrétně: 

Bude uzavřen buď Dodatek k existující Smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2019 nebo bude 

uzavřena úplně nová smlouva ze které bude mimo jiných ustanovení vyplývat 

o Sledované období pro stanovení náhrad je kalendářní rok (12 po sobě jdoucích 

měsíců) 

o Dorovnávaná ztráta (záporný hospodářský výsledek) za sledované období                    

se stanovuje až do maximální výše 30.000, - Kč 

o Navýšení částky za uhrazenou ztrátu se stanovuje až do maximální výše 40.000, 

- Kč (zůstává stejné jako dosud) 

o Energie (el. energie a plyn) hradí COOP 

K uvedeným částkám je třeba uvažovat i s dalšími poskytovanými dotacemi                                  

na zajištění provozu prodejny. 

Současně Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k dalšímu jednání v této věci                  

se zástupci COOP Velké Meziříčí. 

 

Usnesení č. 3/1/2023: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu s firmou KETTU s.r.o. na pěstební práce                    

a smlouvu na těžební práce – dle přílohy č. 5 ZO_01/2023. 

Součástí smluv bude podrobný jednotkový ceník za těžební a pěstební práce. 

 

Usnesení č. 4/1/2023: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením Mgr. Mokrého a paní Vraspírové (stávající 

správce pojištění obce) ve věci připravení nabídek pro pojištění majetku a krytí rizik Obce 

Věcov, a to minimálně od tří pojišťoven. 

 

Usnesení č. 5/1/2023: 

Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem zažádat o dotaci – Obnova venkova Vysočiny 

2023 pro společenskou budovu na Roženeckých Pasekách: 

a) nové sociální zařízení v budově 

b) nová garážová vrata pro budovu 

 

Usnesení č. 6/1/2023: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem starostky obce ukončit příjem žádostí na pracovní 

pozici Technického pracovníka pro Obecní úřad k 31. 1. 2023.  

Na následující schůzi Rady obce po 31. 1. 2023, Rada obce rozhodne o obsazení pozice 

Technický pracovník novým zaměstnancem. 

 

 

 

 

----------------------------       --------------------------
Bc. Jaroslava Bobková       Ing. Jiří Mareček 

Starostka obce        Místostarosta obce 

 

 

 


