
 

  

 

 

 

 
 

Občasník Obecního úřadu Věcov 
Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov 

www.vecov.cz      obu.vecov@tiscali.cz       tel. 566 562 821, 566 562 126                                                        4/2019 

 
 

USNESENÍ řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 4/2019 
konaného dne 6. května 2019 v lihovaru v Jimr. Pavlovicích č. 14 

 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová, Bc. Jaroslava Bobková, Mgr. Miroslava Prudká, Milan 
Lamplot, Helena Vraspírová, Jana Kadeřávková, Pavel Topinka, Mgr. Aleš Tulis, Milan Černý, Marek Buřval, 
Ing. Jiří Mareček, Jan Kostečka 
Omluveni: Ing. Jan Chroust, Pavel Macháček 

 

Kontrola usnesení:  

 nebylo nic uloženo 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 117D03D000485 od MMR ve výši 7.329.184,11 

Kč + vlastní podíl obce 814.353,79 Kč – celkem 8.143.537,90 Kč na sociální byty v Jimramovských 
Pavlovicích a náklady neuznatelné (PD, dot. servis, studie apod.) 

 Rozpočet projektu na sociální byty v Jimramovských Pavlovicích – dotace 90%, vlastní podíl 10%                   
dle přílohy ZO 04/2019 č. 2 

 Nabídky na práci leštěný beton/ beton + dlažba 60 m2 – hasičská zbrojnice Jimramovské Pavlovice: 
o firma Zach – betonové podlahy Korouhev – leštěný beton 
o Peňáz Věcov – keramická dlažba 

 a rozhodnutí posunuje, až dojdou další nabídky. Bude vybrána levnější z nich. 

 Cenovou nabídku firmy UNI projekt Žďár nad Sázavou – oprava místních komunikací (Věcov – Míchov 
– zastávka – odbočka na Štarkov a Jimramovské Pavlovice od hl. silnice po náves) na projektovou 
dokumentaci na opravu vozovek ve výši 16.500 Kč + DPH, pro podání žádosti  o dotaci z MMR v roce 
2020 

 Cenovou nabídku firmy COLAS CZ, a.s. na opravu komunikací v místních částech (rýhy + 2x NA): 
1. Odranec:  a) 232.450,80 Kč, b) celoplošná oprava 193.327,75, c) 350.599,01 Kč – celkem 
776.377 Kč důkladná varianta (dražší) 
2.  levnější varianta: 699.346 Kč 
3. Jimramovské Pavlovice: 108.900 Kč nádvoří – vjezdy do garáží 

 Připravené akce pro zaměstnance VPP a průběh prací a činností obce 2019 

 Možnost podání žádosti o dotace na hasičský vůz pro SDH Věcov a SDH Míchov pro rok 2020 

 Výzvu k dokončení nedodělků rekonstrukce sociálního zařízení a chodby v ZŠ Věcov panu Solařovi 
(čeká se na odpověď) 

 Zprávu KHS Jihlava o zahájení veřejné kontroly vodovodů. Provedeny odběry vody Jimramovské 
Pavlovice, Odranec, Věcov, Míchov, Roženecké Paseky 
 
 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 1/4/2019: Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věcov za rok 2018                

ze dne 18.03.2019 s výsledkem: bez výhrad a odměnu účetní obce dle zápisu 
      Hlasováno: Pro 13 Proti 0     Zdržel se 0 – schváleno   

 Usnesením č. 2/4/2019: Závěrečný účet obce Věcov za rok 2018 a účetní závěrku obce za rok 2018 
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2018  – vše bez výhrad   
     Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 3/4/2019: Rozpočtové opatření č. 2/2019 ke dni 6.5.2019 dle Přílohy ZO 04/2019  
      Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 4/4/2019: Přijetí daru od Kraje Vysočina ve výši 5.809 Kč na podporu vzdělávací 
činnosti pro ZŠ a MŠ Věcov 

      Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 Usnesením č. 5/4/2019: Cenovou nabídku firmy grantEX management s.r.o. na administraci                   

výb. řízení a další služby projektu Věcov – sociální byty Jimramovské Pavlovice ve výši 161.750 Kč 
bez DPH včetně udržitelnosti 

Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 a Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 117D03D000485 od MMR ve výši 7.329.184,11 
Kč + vlastní podíl obce 814.353,79 Kč – celkem 8.143.537,90 Kč na sociální byty v Jimramovských 
Pavlovicích 

      Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 Usnesením č. 6/4/2019: Cenovou nabídku firmy UNI projekt Žďár nad Sázavou na zhotovení 

projektové dokumentace na opravu vozovek (MK Věcov a J. Pavlovice) ve výši 16.500 Kč + DPH   
      Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 7/4/2019: Dražší variantu opravy místní komunikace v Odranci - Hliníky a variantu 
zpevnění asfaltem nájezd u garáží pro Jimramovské Pavlovice s dodatkem zákazu překopávání 
vozovky pro budoucí uživatele – pouze protlak !!! 
     Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 8/4/2019: Prodej pozemku v k.ú. Věcov a odkup části zast. pozemku pod stodůlkou 
od nich. Prodej p.č. 657/1 ostatní plocha o výměře 230 m2 a odkoupení st.p. 52/2 o výměře cca                  
6 m2  - vše za cenu 10 Kč/m2 (bude upřesněno po geometrickém zaměření) – osadní výbor Věcov 
souhlasí 

      Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 Usnesením č. 9/4/2019: Cenu vodného 37 Kč/m3 a stočného 16 Kč/m3 a doplatek z rozpočtu obce 

10 Kč/m3 pro trvale bydlící občany na vodné (10 Kč na 1m3 vody). Výpočet ceny dle cenových 
předpisů pro vodné a stočné (Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kal. Rok 
2018). 

Hlasováno: Pro 13 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 Usnesením č. 10/4/2019: Podání žádosti o dotaci na hasičský vůz pro SDH Věcov  a SDH Míchov. 

V případě nutnosti upřednostnit Věcov. 
Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 3 – schváleno 

           (Buřval, Prudká, Kostečka) 

Zastupitelstvo obce neschvaluje a odkládá: 
 Prodej pozemku dle Záměru 4/2019/KP v k.ú. Míchov pč. 62 o výměře 7m2 a pč, 493/11 ostatní 

plocha o výměře 40 m2  a vyhlášení záměru č. 6/2019  na odprodej části poz. pč. 493/11 v kú. 
Míchov – nesouhlasné stanovisko osadního výboru do vyřešení průjezdnosti obecních komunikací 
v dotčené lokalitě. ZO vzalo na vědomí  

 
Skončeno: 20:00 hodin      Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
 

 



3 
 

 
 

 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 28. 05. 2019 od 7:30 do 16:30 hodin – část obce Odranec 
od trafostanice směr Kuklík + čp. 66 
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat 
energetické zařízení za zařízení pod napětím. 
 
 

 MÍSTO URČENÉ K ZAVÁŽCE V MÍCHOVĚ 
Vážení občané, 
 v Míchově u hřiště máme jediné místo určené k zavážce a vyrovnání terénu. Na toto místo je možné uložit 
zeminu, písek či kámen. Poslední dobou se nám zde objevuje i jiný odpad a věci, které na toto místo vůbec 
nepatří.  
Pokud se tento nešvar bude opakovat, budeme nuceni toto místo trvale uzavřít. Prosím, všímejte si co se 
kolem Vás děje a co na toto místo kdo vyváží. 
Děkuji za pochopení a vstřícnost 

         Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 
 

 VÝZVA OBČANŮM 
Z důvodu nedostatku zaměstnanců obecního úřadu prosíme občany, aby dle svých 

možností pomohli s údržbou pozemků obce ve svém okolí.  
Děkujeme.                                  
 
                       

 SKLÁDKOVNÉ A POPLATEK ZA PSA, VODNÉ A STOČNÉ  
Pokud jste ještě neuhradili poplatek za skládkovné, poplatek za psa nebo vodné a stočné, učiňte tak 

prosíme co nejdříve.  
 
 

 

 DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU 
 

Jako každý rok prosíme s příchodem letního počasí občany o respektování Obecně závazné vyhlášky obce 

Věcov č. 1/2016, o regulaci hlučných činností, podle které je každý povinen zdržet se o nedělích                                            

v době od 6:00 do 9:00 hod. a od 12:00 do 22:00 hod. veškerých činností spojených s užíváním 

zařízení  a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů. 

Respektujte své spoluobčany, kteří chtějí odpočívat a užít si těchto dnů v klidu bez rušení zvukem zahradní 

techniky či jiných zdrojů hluku.  

Děkujeme a věříme ve vzájemnou ohleduplnost. 

Obecní úřad Věcov 
 
 
 

Z P R Á V Y  Z  O B C E  
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Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 
dle ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb.,  k provedení zákona a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), 

oznamuji podle § 32 odst. 2 zákona:   

 

 

 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin                  

a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin   

 

2. Místa konání voleb: 

a) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Jimramovské Pavlovice: 

Volební okrsek č. 1 – Jimramovské Pavlovice – budova lihovaru v J. Pavlovicích čp. 14 – klubovna  

b) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Míchov: 

 Volební okrsek č. 2 – Míchov – obecní dům v Míchově čp. 21- přízemí – bývalá  prodejna 

c) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Věcov: 

 Volební okrsek č. 3 – Věcov – budova základní školy ve Věcově čp. 66 – družina (přízemí) 

d) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Odranec a Koníkov: 

 Volební okrsek č. 4 – Odranec + Koníkov – kulturní dům Odranec čp. 6 – klubovna 

e) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Roženecké Paseky: 

 Volební okrsek č. 5 – Rož. Paseky – kulturní dům Roženecké  Paseky čp. 1, sál KD 

 

 Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní 

občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže 

volič občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince zapsaného v dodatku stálého 

seznamu voličů průkazem o povolení k pobytu 

 Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího 

lístku do úřední obálky 

 Na lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla u nejvýše dvou kandidátů z jedné strany nebo 

hnutí udělit preferenční hlasy a zvýšit tím jejich šance na zisk mandátu 

 

 Voleb se může zúčastnit každý občan EU, který má hlasovací právo. V České republice může volit 

každý občan, který alespoň v druhém dni voleb dosáhne věku 18 let. Občan jiného členského státu 

může volit za stejné podmínky v případě, že je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo 

přechodnému pobytu na území České republiky. 

 
 
 
 

 V O L B Y  D O  E V R O P S K É H O  P A R L A M E N T U   
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Věc: Oznámení 
  
Ředitelka školy  Základní škola a Mateřská škola Věcov, okres Žďár n.S., příspěvková organizace oznamuje 
výsledky přijímacího řízení – zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020 

Žadatel Výsledek 

01/2019 přijat 

02/2019 přijat 

03/2019 přijat 

04/2019 přijat 

 
 
Ve Věcově dne 15.5.2019                                                                   M. Prudká, řed. Školy 
 

 
 

Výsledková listina hasičské soutěže Okrsku Věcov 2019 – klasika  
Pořadatel: Okrsek Věcov č. 21    Datum: Sobota 4. 5. 2019, začátek 08:00 hodin 
Místo konání: Sportovní hřiště – Míchov    
Disciplína:  Požární útok – klasika, pořadová příprava, teorie-otázky, překážková dráha – vše dle platných 
pravidel Klasiky  
Přihlášená družstva: 
SDH Věcov – muži  
SDH Míchov – muži 
SDH Jimr. Pavlovice – muži 
SDH Rož. Paseky – muži  

SDH Odranec – muži     
SDH Míchov – ženy                                   
SDH Věcov – mladší žáci  
SDH Věcov – starší žáci A 

SDH Věcov – starší žáci B 
SDH Odranec – mladší žáci  
SDH Odranec – starší žáci 

 
Výsledková listina 
 

 Pořadí 
umístění 

SDH 
Útok 

/tr. body 
Překážky 

Otázky + 
pořadová 

Celkový 
 čas 

 Muži:     

1 SDH Odranec 45,2 s /0 tb. 71,90 s  0 + 0 tb. 45,2/71,90 
2 SDH Míchov 59,0 s /0 tb. 74,84 s 0 + 0 tb. 59,0/74,84 

3 SDH Rož. Paseky 60,0 s /0 tb. 80,56 s 0 + 0 tb. 60,0/80,56 
4 SDH Věcov  59,0 s /20 tb. 69,38 s 0 + 0 tb. 79,0/69,38 

5 SDH Jimr. Pavlovice 89,0 s /20 tb. 85,69 s 0 + 1 tb. 109,0/85,69 

 Ženy:     
 SDH Míchov 89,0 s /10 tb. 90,09 s   

 Mládež:     
1 Mladší žáci Věcov  23,00 s.           

2 Mladší žáci Odranec  31,90 s.    
1 Starší žáci Věcov  B 18,00 s.    

2 Starší žáci Věcov A 19,00 s.    

3 Starší žáci Odranec 22,00 s.   2. pokus 

 Z Á K L A D N Í  Š K O L A  V Ě C O V   

S B O R  D O B R O V O L N Ý C H  H A S I Č Ů  
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Zajištění soutěže: 
Hlavní rozhodčí:  Zdeněk Dvořák  z SDH Věcov 
Velitel soutěže: Tomáš Bukáček z SDH Odranec (velitel okrsku) 
Mater. tech. zabezpečení: Zdeněk Vraspír z SDH Jimr. Pavlovice 
(starosta okrsku) 
Sponzorský odkaz při soutěži vyvěšen – cedule „Tuto akci podpořil 
Kraj Vysočina“. Soutěžní družstva obdržela diplom a věcnou cenu 
(pohár). SDH Odranec byl za 1. místo propůjčen i putovní pohár 
starosty obce (druhé propůjčení) a mohou se zúčastnit okresního 
kola. 
Všem soutěžícím družstvům, rozhodčím, a pomocníkům vč. výboru 
okrsku Věcov moc děkuji za přípravu, účast a zdárný průběh soutěže. 
SDH Míchov děkuji za přípravu cvičiště a zapůjčení laviček. Děkuji také 
zaměstnancům obce za posečení hřiště. Nedošlo k žádnému 
vážnějšímu úrazu soutěžícího ani pořadatele. Všechna družstva 
soutěžících byla řádně přihlášena.  
Stroje se po zimním období odzkoušely a jsou připraveny kdykoliv být 
nápomocny a zasáhnout. 

Ve Věcově dne 4. 5. 2019, Zdeněk Vraspír, starosta okrsku Věcov 
 
 

 

 

 BRIGÁDA 

V sobotu 13.4. v 16hod. se konala brigáda vyhlášená krajským úřadem „Čistá Vysočina“. Místní hasiči měli 

uklízet příkopy cest z Věcova do Míchova, na Odranec a na samotu Polsko. Na tuto akci obec zapůjčila traktor 

s vozem. 

Při této příležitosti se přidali členové osadního výboru obce, aby se zametly křižovatky a místa, kde bylo 

hodně štěrku. Mnoho dětí i jiní rádi jezdí na kole a zabrzdit na vrstvě štěrku se nedá.  

Čistili jsme i rošty kanálů zasypané hlínou. Myslím si, že je důležité, aby kanály pobíraly vodu a nerostla                        

na nich tráva.  

Sešli jsme se před hasičárnou čtyři dorostenci našeho sboru, čtyři členi osadního výboru, (ti, kteří nemohli se 

předem omluvili), čtyři občané se svými dětmi a pět hasičů.  

Dva hasiči zůstali v hasičárně a zkontrolovali vozy SDH. Zbývající hasiči šli uklízet příkopy na určená místa.  

My ostatní jsme zametali křižovatky obce a čistili zasypané kanály. 

Chtěli jsme zapůjčit zametací vůz od technických služeb, ale nepodařilo se.  

I když se nás sešla hrstka, musím všem zúčastněným poděkovat za pomoc. Děkuji Vám, že Vám není lhostejný 

nepořádek v naší obci. Mělo by nám všem záležet kde, jak a po čem chodíme, jezdíme a žijeme. Tato brigáda 

mohla být i setkáním, kde si můžeme říct, co by bylo potřeba zlepšit, ale u nás se nemluví, není tady 

upřímnost a pravda. 

Děkuji dětem, dorostencům, vážím si vaší pomoci.  

Děkuji i těm, kteří zametali obecní komunikace před svými domy a zvláště děkuji za pomoc důchodcům, kteří 

uklízeli již v měsíci březnu. 

            Jaroslava Bobková 
 

 P O D Ě K O V Á N Í  
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 Ohlédnutí za Putování k broučkům 
Po několika dnech chladného i deštivého počasí se na nás 

odpoledne 10. května 2019 konečně usmálo sluníčko. A tak jsme 
„Putovali s broučky“. Děti se společně s rodiči či prarodiči vydaly 
z horního Koníkova na stezku směr vrch Kamenice s pomníčkem 
broučků.  
Nejdříve jsme si vyrobili lucerničku, nanosili Broučkovu 
oblíbenou zelnou polívčičku. Potkali se se žlunou, poznávali 
rostliny, hádali hádanky. Odměnou nám byl domeček plný 
obrázků broučků, opečený párek, sladké buchty. Příchod duhy                    
a jasný výhled z vrchu Kamenice byl úžasný.  
Díky patří všem zúčastněným a obci Věcov za finanční podporu 
akce.  

         Za ČSŽ  Věra Zobačová  
 
 

 

sedmý ročník závodu ultramaraton Vysočinou na 60 km 

 

Dne 18. května, v 6.15 hodin start závodu u kulturního domu v Odranci u Věcova. 

Závodu se mohou zúčastnit jednotlivci nebo teamy. Závod se jde pěšky, běží nebo na 

střídačku. Vítězem se stává každý, kdo se zúčastní ☺ zvlášť ale ten, který trať zdolá 

jako první. Pro ty nejlepší budou připraveny věcné ceny, pro každého pak diplom. 

K dispozici je parkování a možnost zdarma přespat v kulturním domě v noci na sobotu                

i na neděli ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách                          

(toalety a jedna sprcha k dispozici). 

Každý účastník obdrží informace o trase, pravidla a doporučení v místě startu při 

páteční registraci (platba startovného), kde všechny čekáme od 15 hodin do 21 hodin 

(protože se sami závodu účastníme, poprosíme vás o dochvilnost)! Na trase závodu jsou      

4 občerstvovací stanice - kontroly. V cíli bude zajištěna možnost občerstvení - točené 

pivo, nealko, ohřáté párky s pečivem  

Startovné činí 200 Kč/osoba 

s dotazy a REGISTRACÍ se obracejte na pořadatele: FB: 60 Vysočinou 

 Honza Víšek ______________ 721 992 920, honza@nemox.cz  

 Karel Kryšpín _______________ 604 500 400, karelkryspin@yahoo.co.uk 
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Obec ODRANEC a spolek WALDA si Vás dovolují pozvat na událost 

„400 LET VÝROČÍ PÁDU METEORITŮ NA ODRANCI“ 

PÁTEK A SOBOTA 7. a 8. ČERVNA 2019 

Pátek 7. června (vstupné 50 Kč, na oba dny 100 Kč):  
19:00  Zahájení akce  
19:15  Kramářská píseň o pádu meteoritů – živě    
19:45  Zdeněk Novotný - Projekce filmu Legenda o ptačím vejci                    

spojená s diskusí 
21:30  Karel Daněk - Toulky noční oblohou s triedrem 
Sobota 8. června (vstupné 70 Kč): 
11:00  Divadelní pohádka O princezně na meteoritu –  Dřevěné 

divadlo Honzy Hrubce 
12:00  Začátek doprovodného dětského programu (stezka  

po stopách meteoritu, dílničky) 
13:00  Projekce filmu Kam zmizel kurýr 
14:00  Otevření kavárničky u pamětního místa pádu meteoritů 
15:00  Diskuse s Jiřím Víškem, odborníkem na odran. meteority 
16:00  Kramářská píseň 
17:00  Přednáška a diskuse s RNDr. Davidem Čapkem Ph.D., pracovníkem oddělení meziplanetární hmoty 

Astronomického ústavu AVCŘ Ondřejov, spojená s výstavou soukromé sbírky meteoritů  
Občerstvení zajištěno  

 
 
 

SDH VĚCOV VÁS ZVE NA 

SVATODUŠNÍ VÝLET 

NEDĚLE 9. června 2019 OD 15:00 HODIN  

Výletiště Věcov  Hraje JÁSALKA 

Vstupné obvyklé                         Občerstvení zajištěno 

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 


