
 

   

 

 

 

 
 

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                                                        6/2019 

 
 

 USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 6/2019 konaného                        
dne 1. července 2019 v 19:00 hodin v Míchově čp. 21 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, Milan 
Lamplot, Jana Kadeřávková, Mgr. Aleš Tulis, Marek Buřval, Ing. Jiří Mareček, Pavel Macháček, Jan Kostečka, 
Ing. Jan Chroust – příchod v 19:22 hodin, Milan Černý – příchod v 19:22 hodin 
Omluveni: Bc. Jaroslava Bobková, Helena Vraspírová, Pavel Topinka 
Hosté: dle prezenční listiny 
Kontrola usnesení:  

 Výzva občanům Odrance – zapojení vody – splněno, článek ve Zpravodaji vyšel, připojilo se dalších                
5 odběratelů  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Dopis Sdružení Krajina Počítky o možnostech spolupráce při péči o krajinu 
 Žádost SDH Věcov o sponzorský příspěvek na pořádání Věcovského plamínku dne 21. 09. 2019 
 Žádost SDH Věcov na úhradu prostředků na opravu střechy obslužné boudy na výletišti ve Věcově        

dle cenové nabídky firmy P. P., R.P. – úhrada materiálu 19.530 Kč, práce si provedou hasiči svépomocí 
 Aktualizovaný stav požadavků do Změnu č. 2 územního plánu Věcov (14 účastníků) dle Přílohy                         

ZO 06/2019 č. 1. Přibyl požadavek z kú. Koníkov po obdržení předběžného souhlasu s CHKO 

 Pořízení inventáře dle rozhodnutí rady obce:  
o Houpací prvky na dětská hřiště 5 x 6.900 Kč dle rozhodnutí rady obce. Jedná se o houpadlo 

koník s nosností 100 kg. Materiál dřevo/kov. (Mí, J. P., MŠ R. Pas., Odr. a Věcov) 
o Odpadkový koš dětské hřiště Míchov cca 2.500 Kč 
o Pořízení dřevěného posezení pro cyklisty u vodojemu Míchov v ceně cca 15.000 Kč 
o Nákup štípačky za traktor v ceně cca 27.000 Kč 
o Nákup křovinořezu Stihl FS 460 za cenu cca 25.000 Kč 

 Cenovou nabídku na akci „Věcov – kanalizace a vodovod“ za Krištofovi, v ceně 413.400 Kč – nabídka 
od 1. Žďárské  plynařské a vodařské a.s., Praha – Letňany. Je třeba zajistit další CN 

 Průběh registrace akce – 6 pečovatelských bytů ve Věcově (Husákovo): 3.600.000 Kč dotace, 
10.500.000 Kč vlastní náklady. Možnost pořídit dlouhodobý úvěr a splácet budoucími nájmy. 
Proběhne VB dle dodatku k příkazní smlouvě č.SML-Z-M-16-293 v částce 45000 Kč 

 Probíhá také VB na zasíťování pozemků u Hřiště Věcov. Cena VB dle smlouvy o dílo s firmou IPI Žďár 

 Připravuje se vyhl. VB na akci sociální byty Věcov – kú. J. P. VB dle smlouvy o dílo – vše elektronicky 

 Financování najíždění běžeckých tras za sezonu 2018/2019 a zajištění na další období (skútr) 

 Nového pověřence pro GDPR p. Irenu Hubáčkovou (místo p. Pipy) z Mikroregionu Novoměstsko                      
a smlouvu o novém pověřenci 

 Dopis ředitele Domácího hospice Vysočina o další spolupráci a návštěvě 

 Protokol o kontrole OSSZ Žďár – kontrolované období 2016 – 2018 – bez závad 

 Přehled firmy EKO-KOM a.s. o úspoře emisí za rok 2018 (CO2: 55,326 tun, úspora energie 1.569.362 MJ) 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  

http://www.vecov.cz/
mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č. 1/6/2019: Přijetí daru ve výši 1.000 Kč od ing. Jana Chrousta, Jimramovské Pavlovice 
na zkvalitnění systému odpadového hospodářství 

Hlasováno: Pro 12 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 2/6/2019: Poskytnutí daru 10.000 Kč (desettisíckorun) pro SDH Věcov na zajištění 
pořádání Věcovského plamínku dne 21. 09. 2019. Jde o akci většího rozsahu 

Hlasováno: Pro 12 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 3/6/2019: Úhradu materiálu pro SDH Věcov na opravu střechy obslužné boudy                      
na výletišti ve Věcově dle cenové nabídky v částce 19.530 Kč (devatenácttisícpětsettřicetkorun). 
Výměna eternitu za plech. Areál slouží pro obec i ostatní spolky 

Hlasováno: Pro 12 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 4/6/2019: Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke dni 01. 07. 2019 dle Přílohy ZO 06/2019 
č.2 – výdaje i příjmy 

Hlasováno: Pro 12 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 5/6/2019:  dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.SML-Z-M-16-293 v částce 45 000 Kč. 
Původní částka 30 000 Kč. Jde o formu elektronického VB dle novely zákona a tím zvýšení nákladů 

Hlasováno: Pro 12 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

Zastupitelstvo obce nevyhlašuje: 
 Záměr č. 7/2019 na prodej jednoho pozemku v lokalitě Nad hřištěm a odkládá ho na příští jednání 

(upřesnění způsobu určení ceny a postupu) 
Skončeno: 20:20 hodin      Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 

 
 USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 7/2019 konaného                               

dne 5. srpna 2019 v 19:00 hodin v HZ ve Věcově čp. 74 
Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, Milan 
Lamplot, Jana Kadeřávková, Mgr. Aleš Tulis, Marek Buřval, Ing. Jiří Mareček, Bc. Jaroslava Bobková,                              
Jan Kostečka – příchod v 19:55 hodin 
Omluveni: Helena Vraspírová, Pavel Topinka, Milan Černý, Pavel Macháček, Ing. Jan Chroust 
Hosté: dle prezenční listiny    
Kontrola usnesení:  

 Nic nebylo uloženo  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Cenovou kalkulaci ceny pozemků v lokalitě Nad hřištěm dle Přílohy ZO 7/2019 č. 1  

 Předběžnou cenovou kalkulaci – splátkový kalendář pro Obec Věcov na zřízení úvěru 10,5 milionu Kč 
dle Přílohy ZO 7/2019 č. 3 od ČSOB a.s. – Výstavba seniorských bytů Věcov 

 Výsledek výběrového řízení na zhotovení inženýrských sítí a MK v lokalitě Nad hřištěm Věcov:                            
1. místo: 1. Žďárská plynařská a vodařská Praha – 2.912.781,00 Kč, 2. místo SPH stavby Bystřice                      
nad Pernštejnem – 2.947.239,63 Kč  

 E.ON – zaměřování přípojek v obci Jimramovské Pavlovice a částečně i v ostatních obcích 

 Nákup sezení – odpočívadla pro výletníky u vodojemu v Míchově za cenu 17.200 Kč (nejlevnější) 

 Možnost zřízení nového autobusového spojení Svratka – Brno (pondělí ráno, pátek odpoledne) 

 Cenovou nabídku p. P. P., Rož. Paseky na opravu chatky na hřišti v Míchově v cenové relaci 37.880 Kč 
– podbití, zastřešení a oplechování 

 Výzvu a upozornění vodoprávního úřadu o šetření podzemními vodami  

 Výzvu Sdružení místních samospráv ČR o sečení trávníků (dle možností část nechat neposečené přes 
vegetační období) 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 1/7/2019: cenu pozemků k výstavbě v lokalitě Nad hřištěm ve Věcově. Nový návrh 

300 Kč/m2 včetně DPH. Na lokalitu je schválena územní studie a obec zde musí zbudovat IS                                 
a komunikaci, včetně protipovodňové ochrany 
Hlasováno o ceně 300 Kč/m2: 
Pro 4      Proti 4     Zdržel se 1  -  neschváleno   
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Nová cena neschválena, platí cena 333 Kč/m2 včetně DPH, která byla schválena na minulém ZO 
č.6/2019. Cena pozemků k výstavbě byla stanovena pod cenou skutečných nákladů z důvodu 
udržitelného rozvoje obce, podpory trvale bydlících občanů a zabránění vylidňování venkova.  

 Usnesením č. 2/7/2019: prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 – p. Fürst Radek, Věcov 61                         
do 31. 07. 2020 dle Přílohy ZO 07/2019 č. 2 – výše nájemného od 1. 8. 2019 - 3.071 Kč za měsíc 

Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 3/7/2019: nákup pozemků: 
o Nákup pozemku do majetku obce Věcov v k. ú. Míchov, p. č. 64/52 (cca 170 m2)                             

od p. Ing. Jaroslava Havla, Míchov čp. 54 za cenu 10 Kč/m2 (jedná se o část MK                                      
pod míchovským kopcem ) 

Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 4/7/2019: nákup pozemků: 
o Nákup pozemků do majetku obce Věcov v k. ú. Míchov p. č. nově vytvořený pozemek 51/2 

(36 m2)  - dle GP č.120-40/2019,  od p. Petra Slámy, Míchov 44, za cenu 10 Kč/m2 
o Nákup pozemků do majetku obce Věcov v k. ú. Míchov p. č. 493/10 (8m2) a pč. 493/1 (4 m2) 

od p. Martina Buchty, Míchov 25,  za cenu 10 Kč/m2 
Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 5/7/2019: dar pro Domácí hospic Vysočina o.p.s. Nové Město na Moravě ve výši 2.000 
Kč (dvatisícekorunčeských)   

Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

  Usnesením č. 6/7/2019: výběr 1. Žďárské plynařské a vodařské a.s. Praha na vybudování 
inženýrských sítí v lokalitě Nad hřištěm v cenové relaci  dle VŘ 2.912.781,00 Kč  + DPH 

Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 7/7/2019: variantu územní studie Věcov č. 2 pro lokalitu mezi Proseckými                                       
a Štěrbovými pro budoucí výstavbu (Dvořák Miloš) se dvěma samostatnými příjezdovými cestami. 
Náklady studie si hradí stavebník   

Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 8/7/2019: Rozpočtové opatření č. 5/2019 – položka výdej (oprava komunikací                        
po obcích) dle Přílohy ZO 07/2019 č. 4   

Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 9/7/2019: cenovou nabídku p. P. P., R.P. na opravu střechy chatky na hřišti v Míchově 
v celkové výši 37.880 Kč (podbití, zastřešení a oplechování)   

Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 10/7/2019: možnost zřízení nového autobusového spojení Svratka – Brno (v pondělí 
ráno, pátek odpoledne). Zastupitelé souhlasí podpořit obnovení tohoto spoje bez fin. účasti 

Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   

Skončeno: 21:30 hodin      Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
 

 USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 8/2019 konaného                         
dne  5. září 2019 od 18:00 hodin v budově KD v Odranci čp. 6 

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

Kontrola usnesení:  

 Nic nebylo uloženo  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s. a Obcí Věcov – El. přípojka NN k novému telekomunikačnímu pilířku (sloupku) 
v k.ú. Věcov přes pozemky na pč. 240, 241/2, 242/1, 242/3 za jednorázový poplatek VB 1.000 Kč 

 Cenovou nabídku na veřejné osvětlení v Odranci – rozšíření sítě o 7 sloupů (+ 1 světlo) od firmy 
E.mont, s.r.o. NMnM – celkem vč. DPH 180.764 Kč 
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 Výsledky kontroly z Úřadu práce Jihlava – pobočka ZR sledované období 04/2017 – 03/2018 – VPP 
s výsledkem: nebylo zjištěno porušení podmínek uzavřené dohody 

 Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce Věcov v roce 2019 – provedený pracovníky KrÚ 
Vysočina – s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky  

 Nabídku betonových zlomků za odvoz z využitím jako recyklátu do cest apod. – Lezník, Polička  

 Možnost dotačního projektu na využití lesní plochy k rekreačním, turistickým a odpočinkovým 
účelům. Výše dotace až 100 %. Bude poptána možnost využít pro naše účely 

 Katastrofální stav v obecním lese kú. Věcov a Odranec – kůrovec a částečně vývraty a souše. 
Zpracovává se kůrovcové dřevo a prodej do Číny – cca 200 m3, palivo k odprodeji cca 70 m3 (souč. 
výk. ceny  - kulatina 800-1000 Kč/m3, palivo 400-600 Kč/m3) 

 Potíže s prodejem a řezáním řeziva a kulatiny pro potřeby obce. Obec uvítá nab. na pořez cca 100 m3 

 Sběr a třídění odpadů v místních částech obce – nové sběrné místo pro kovové odpady – Odranec                 
u brány do areálu kravína. Problém s odvozem bioodpadů – porucha vozidla a čekání na ND a opravu.  
Svoz se řeší omezeně a individuálně. Je třeba využít domovních kompostérů 

 Plánovaný úklid klestí a větví s možností zapojení členů místních spolků. Bude výzva ve zpravodaji  

 Vybudování odpočinkového místa pro cyklisty v Míchově nad vodárnou 

 Oprava rybníčků ve Věcově u hřiště pro zachytávání přívalových vod a zmírnění následku těchto 
náhlých povodní a splachů z polí 

 Dluh ZD Vrchy Věcov vůči obci Věcov  za pachtovné a vodné – viz příloha 

 Žádost o pomoc pro rodinu Proseckých formou zřízení sbírkového účtu a jeho zveřejnění v obci                        
a okolí. ZO schválilo přímo dar  

 Dopis o erozi půdy z MZe – na základě doporučení se bude postupovat v případě další bouřky                                 
a následných vzniklých splachů a škod zejména ve Věcově. Hlásí se vše Pozemkovému úřadu ČR 

 Připomínku zastupitele p. Macháčka – naplánovat vybudování dveří ze sálu KD Odranec do přístřešku 
pro rozšíření skladovacího prostoru KD a přípravu povrchové úpravy parket – tvrzený lakový nátěr. 
Na další ZO bude předložena cenová nabídka 

 Dopis předsedy OsV Míchov p. Davida Havla ohledně dalších činností v mč. Míchov 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 4/8/2019: Smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. a Obcí Věcov na vedení NN přípojky k tel. pilířku přes pozemky 
obce pč. 240, 241/2, 242/1, 242/3 za jednorázový poplatek VB 1.000 Kč 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 5/8/2019: cenovou nabídku firmy E.mont, s.r.o. NMnM na rozšíření veřejného 
osvětlení v Odranci  (od Tatíčkových – kolem obce až po p. Bukáčka Mil.) za cenu 180.764 Kč (vč. DPH) 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 6/8/2019: Rozpočtové opatření č. 6/2019 ke dni 05. 05. 2019 – příjmy i výdaje  (rybníky, 
kompostárna, hřiště, nebez. odpad, pečovatelka, KD, daně apod.)      

Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno  

 Usnesením č. 7/8/2019: Cenu 50 Kč za 1 m3 odpadní vody a její uložení na ČOV ve Věcově   cisternou, 
a nebo podobným způsobem (u tohoto systému je nutná přítomnost obsluhy ČOV)      

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0  – schváleno  

 
 Usnesením č. 8/8/2019: finanční dar v částce 49.000 Kč pro paní Ivu Proseckou, Věcov čp.9, jako 

pomoc v nelehké životní situaci po ztrátě manžela. Také nabízí obec pomoc pečovatelky (dle jejích 
možností) s hlídáním postiženého syna v případě potřeby. Také podporujeme aktivity p. Renaty 
Petrásové, s návrhem zřídit a zveřejnit sbírkový účet pro Rodinu Proseckých. 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se  – schváleno  

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Usnesením č. 1/8/2019: Záměr obce č. 8/2019/KP – prodej obecního pozemku v k.ú. Míchov 

p.č.494/1 o výměře cca 50 m2 a souhlasí s předběžným zaměřením pozemku (dle oplocení)                                  
za přítomnosti zást. obce 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  
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 Usnesením č. 2/8/2019: Záměr č. 7/2019/KP – prodej obecního pozemku v k.ú. Míchov p.č. 493/11, 
část o výměře cca 100 m2 a souhlasí s předběžným zaměřením pozemku (dle užívání) za přít. zástupce 
obce 
     Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

Zastupitelstvo obce pokračuje: 
 Usnesením č. 3/8/2019: Dle vyhlášeného Záměru č. 4/2019/KP s prodejem pozemků v kú. Míchov                   

a souhlasí se zaměření pozemků jednotlivými budoucími majiteli, dle užívání a oplocení – vše k.ú. 
Míchov (Kaša, Sláma, Odehnalová). Zaměření proběhne za přítomnosti zástupce obce 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Starostovi obce zjistit z dokumentace stavební provedení střechy na vodojemu v Odranci (zateplení 

a odvětrávání půdních prostor) 
Skončeno: 21:00 hodin      Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 

 
 

 
 

 Poděkování osadního výboru Věcov  
Věcovské koupaliště 
Věcovská mládež tento rok vyčistila místní hasičskou nádrž, která dříve sloužila jako koupaliště. Čištění 
nádrže proběhlo několikrát a nakonec se podařilo. Voda se udržuje desinfekcí. Nádrž opět slouží jako 
koupaliště a v horkých letních dnech se můžete příjemně schladit. 

Děkuji našim mladým, kteří přiložili ruku k dílu, zejména Jirkovi Navrátilovi mladšímu. 
Most u koupaliště 
O víkendu 26.7. se začal opravovat železný most u koupaliště. Na opravě se podíleli Bronislav Peňáz, Vladimír 
Kosek a dobrovolníci. Most se podpořil  traverzami, které se zabetonovaly. Přivařily se plechy i nové zábradlí. 
Doufáme, že opravený most bude opět sloužit pro pěší i jezdící. 

Děkujeme za opravu.  
Čištění 
Koncem července  pan Juračka z Kadova bagrem vyčistil příkopy u silnice směrem na Odranec a směrem 
k Zítkovým, rovněž vyčistil a rozšířil rybníčky u hřiště, které slouží k záchytu prudké vody při bouřkách. 

Děkujeme  
 

 Obecní lesy – výzva  
Obec Věcov se potýká s kůrovcovou kalamitou a obrací se proto na spolky a dobrovolníky, kteří                                

by pomohli s úklidem klestu po těžbě. Je také možnost si z těchto těžebních zbytků udělat samovýrobu 
paliva. Bližší info a místa úklidu poskytne starosta obce nebo p. Pavel Prchal. Spolkům by obec mohla                
na oplátku zafinancovat nějaké aktivity nebo přispět na provoz 

 
 
 

 Obecní lesy – nabídka  
Obec Věcov nabízí prodej palivového dřeva v délkách cca 2 – 4 bm. Bez dopravy se cena bude 
pohybovat od 400 – 500 Kč/m3 (dle sortimentu a jakosti na skládce dřeva). Bližší info podá p. Pavel 
Prchal (tel. 721 563 591). Momentálně je k okamžitému odběru cca 70 – 80 m3. 

 
 
 
 

Z P R Á V Y  Z  O B C E  
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 SBĚRNÁ NÁDOBA NA ZÁŘIVKY 

Vysloužilé světelné zdroje můžete odevzdat ve sběrném 
dvoře ve Věcově u autobusové zastávky. 
 
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný 
odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše 
obce zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České 
republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 
a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační 
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční 
prostředky, které bychom jinak museli vynaložit                            
na recyklaci nebezpečných odpadů.  
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými 
zdroji a jinými elektrozařízeními dočtete na 
www.ekolamp.cz  

 

 NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO KOVOVÉHO ODPADU V ODRANCI 
V Odranci vzniklo nové sběrné místo pro uložení kovového odpadu. Hnědý velkoobjemový kontejner 

s nápisem ŽELEZO je umístěn u místní komunikace při vjezdu do areálu ZD Věcov – vedle hlavní brány. 
 

 BIOODPADY – VÝZVA OBČANŮM 
Z důvodu poruchy vozidla na svoz bioodpadu žádáme občany, aby tento bioodpad přednostně likvidovali                

ve svých kompostérech. Do doby, než bude auto opraveno, lze větší množství bioodpadu uložit do řádku 
v areálu ZD Věcov ve Věcově – u starého kravína. Upozorňujeme, že hmota musí být čerstvá (mokrá),                        
aby mohl probíhat tlecí a fermentační proces. Suchou hmotu zde neodkládejte!! 

         Děkujeme za pochopení 
 

 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V pátek dne 4. října 2019 se v obci Věcov a všech jednotlivých místních částech uskuteční mobilní svoz 

nebezpečného odpadu a elektroodpadu přibližně v tomto časovém plánu: 
Odranec   15:00 – 15:15 hod.  u KD 
Koníkov   15:20 – 15:30 hod.  u spodní zastávky 
Roženecké Paseky  15:40 – 15:55 hod.  u KD 
Věcov    16:00 – 16:20 hod.  u zastávky  
Jimramovské Pavlovice 16:55 – 17:10 hod.  u zastávky na návsi + lihovar 
Míchov   17:15 – 17:30 hod.  u zastávky  
Časy jsou pouze orientační, při větším množství a výměně kontejneru se časy pro Míchov a Jimramovské 
Pavlovice mohou posunout 
Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:  

 oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie 

 filtry a znečištěné výrobky od olejů apod. látek 

 akumulátory, pneumatiky a další věci ropného či podobného původu 

 zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení  

 eternitovou krytinu a výrobky z azbestem 

 autoplasty, plexiskla, apod. 

 odpady neurčitelného původu 

 dále můžete odložit veškerý elektroodpad 

 O D P A D O V É  H O S P O D Á Ř S T V Í  

http://www.ekolamp.cz/
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Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost 

označovat psy na území České republiky mikročipem. 

 Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit? 

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený 

mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes. Štěňata musí být 

označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). 

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. 

 Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, 

kteří „čipování“ provádějí? 

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární 

léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč                          

a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní. 

 Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné? 

Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační 

jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů,                 

na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, 

neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. 

 Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti? 

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa 

bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. 

 Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat? 

Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů. Situace je však odlišná, pokud 

se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete 

mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky. 

 Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 

(případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování? 

Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 

očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným 

tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího 

přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, 

jinak bude očkování považováno za neplatné. 

 
 
 

 

 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli 24. června tr. rozloučit s p. Františkem Zavadilem. 
Zvláštní poděkování patří členům hasičského sboru z Roženeckých Pasek. 

   Vladislav Zavadil 

P O V I N N É  Č I P O V Á N Í  P S Ů  

P O D Ě K O V Á N Í  

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru
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MOŠTÁRNA 

ROŽENECKÉ PASEKY 

Zahájila provoz 
Moštovat se bude vždy v sobotu od 13:00 do 16:00 hodin 
 

Ostatní dny nebo větší množství ovoce po dohodě  na tel. 731 845 967     Cena 5,- Kč/l 
          

VEZMĚTE SI DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ NÁDOB! 

OVOCE  MUSÍ  BÝT  ČISTĚ  OMYTÉ A NENAHNILÉ !!!!! 

 
                                       

 
SDH Věcov a obec Věcov pořádá 

soutěž mladých hasičů v požárním útoku dle pravidel „PLAMEN“  

V ě c o v s k ý  p l a m í n e k  
v sobotu 21. září 2019 na hřišti ve Věcově 

 
Příjezd a prezentace od:   7:30 hodin 
Nástup družstev:    8:00 hodin 
Začátek disciplín:    8:15 hodin 
Předpokládaný konec: 13:00 hodin (dle počtu družstev) 
  
Kategorie: 

1. Přípravka  3 –   6 let (dle propozic)  

2. Mladší  6 – 11 let 

3. Starší           11 – 15 let 

Disciplíny: 
1. Závod požárnické všestrannosti  

2. Štafeta 4x60 

3. Štafeta požárních dvojic 

 

Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. 

 Přijďte podpořit domácí borce, těšíme se na Vás !!!!!!!! 

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

 O Z N Á M E N Í  


