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Vážení spoluobčané, chalupáři, sousedé a kamarádi …. 
 
rok 2019 se blíží ke svému konci, adventní čas již nastal a blíží se nejkrásnější svátky v roce Vánoce a na závěr 
roku Silvestr.  
 Přeji si, aby všichni prožili Vánoční svátky v klidu, pohodě a míru. V tomto období je dobré vyjádřit 
vzájemnou lásku k bližnímu, toleranci, pochopení a pokud to jde tak i odpuštění. K vánočním svátkům patří 
vánoční stromeček, koledy, zvyklosti našich předků, na Štědrý den dárky a někde i kapr. Jsou to pro většinu 
z nás chvíle pohody prožité v radosti a štěstí ze svých nejbližších. Na každém z nás je, jak ten prožitý rok 
zhodnotí. Jaký byl, co nám dal a co se nám třeba nepodařilo.  Také je třeba se zamyslet, co jsme proto my 
sami udělali a co si přejeme, a chceme dosáhnout  a nebo alespoň zlepšit v roce novém. Velmi smutné                          
a bolestné je úmrtí v rodině a mezi přáteli, nebo pokud někdo vážně onemocní. 
 Rok 2020 většině z nás přinese něco nového, očekávaného, nebo i něco překvapujícího. Pro některé     
to možná bude podobný rok jako ten letošní. Občas je třeba jít tomu, co chceme více naproti.    
 Rád bych všem občanům poděkoval za pomoc, podporu, radu a vstřícný přístup k veřejnému životu                 
v naší obci. Každou maličkostí můžou vznikat velké věci. Moc bych poděkoval všem organizacím a spolkům 
za vzájemnou podporu a aktivní zapojování do dění v obci. Pracovat ve spolkové dobrovolné činnosti                            
a v podobných veřejných činnostech chce velkou podporu rodiny. Bez tohoto by obec nemohla fungovat                   
a jeden člověk by toho sám moc nedokázal.  
 Všem přeji, aby se jim v naší obci líbilo, hezky žilo, fungoval společenský i kulturní život, a také nějaké 
služby. Mým přáním je, aby bylo co nejméně vzájemných problémů a nepříjemnosti, abychom v sobě 
nacházeli vzájemnou podporu, důvěru a pomoc. Určitě každý má zájem na rozvoji naší krásné obce. 
 Přeji všem pod stromeček, aby si vzájemně nezáviděli, nepřidělávali si zbytečně starosti a otevřeně bez 
zášti řešili vzniklé problémy. Někdy jde opravdu o malichernosti. 
 Nakonec si dovoluji všem popřát krásné prožití svátků vánočních, radost a štěstí u stromečku v kruhu 
rodinném a do nového roku jen to nejlepší a pevné zdraví.  

        Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 

http://www.vecov.cz/
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USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 10/2019 konaného                       

dne 25. listopadu 2019 od 18:00 hodin v KD Roženecké Paseky čp. 1 
Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, Milan 
Lamplot, Ing. Jan Chroust, Pavel Topinka, Helena Vraspírová, Mgr. Aleš Tulis, Jana Kadeřávková, Ing. Jiří 
Mareček, Pavel Macháček, Milan Černý – příchod v 18:08 hod., Jan Kostečka – příchod v 18:33 hod. 
Omluveni: Bc. Jaroslava Bobková 
Neomluven: Marek Buřval 
 

Kontrola usnesení 

 Vyjádření stavebního dozoru k technickým údajům – střecha vodojemu Odranec z 5.9.2019 – trvá, 

stavební dozor nereaguje (IMC VM) 

 Fotografie obce pro reprezentaci obce v kalendáři Mikroregionu 2021 – zaslány, vybrány č. 40 

Koníkov a č. 13 Věcov – splněno 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Cenovou nabídku na provedení práce – oprava kanalizace a vodovodu v lokalitě nad Nebolovými 

Věcov: 

o 1. nabídka – Žďárská plynárenská a vodárenská – 413.400 Kč bez DPH 

o 2. Lukáš Horský, Fryšava – 354.382 Kč bez DPH 

Vybrána 2 nabídka, p. Lukáš Horský, Fryšava za 428.803 Kč 

 Dopis Diecézní charity Brno, oblastní charita Žďár nad Sázavou ze dne 7. 11. 2019 o příspěvek                           

na financování služby a pověřuje pečovatelku p. Jílkovou, DiS.  zmapováním situace – popř. důležitost                      

a možnosti dalších sociálních služeb pro klienta 

 Dopis STP Bystřice n. P. o využití peněžního daru obce Věcov pro pomoc postižených (částka 1.000 

Kč) – částečné proplacení vstupného na koncert J. Smolíka v Bystřici n. P.  

 Zřízení veřejné sbírky transparentního účtu pro rodinu Proseckých do 31. 5. 2020 

 Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2018 

 Informaci firmy Zlatovánek o autobusových spojích od 1. 12. 2019 do 12. 12. 2020 

 Pokračování smlouvy o prohrnování – zimní údržbě s p. Vojtěchem Kadeřávkem (Věcov, Odranec, 

Koníkov), Věcov 99 a p. Davidem Totuškem, Jimramovské Pavlovice 7 (Míchov, R. Paseky, Koníkov)                 

a rozšíření o prohrnování u vodojemu v Odranci a vodojemu ve Věcově. Zam.  obce bude prohrnovat 

J. Pavlovice a Míchov 

 Nabídky cenové na  výstavbu – sociálního bydlení Jimramovské Pavlovice – 5 bj: 

1. Vlastimil Zelený, Brtnice, 2. Miloš Kubíček, Svratka, 3. Pavel Vimr, Jihlava (VSM s.r.o.), 4. František 

Vojta, Sedliště, 5. PP-group.cz s.r.o., 6. Staredo s.r.o. NMnM. Nejvýhodnější nabídka od firmy 

Staredo NMMnM. Probíhá vyhodnocení došlých nabídek. Realizace 2020. 

 Dopis p. Novotného z Odrance – rozježdění cesty u Odrance kolem tábořiště a odpověď starosty                   

o navržení jiné cesty a možnosti průseku krajem lesa 

 Protokol o kontrole Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – provoz veřejných vodovodů ve správě 

obce Věcov s výsledkem: bez závad 

 Rozvahu PO ZŠ a MŠ Věcov ke dni 30.9.2019 a Výkaz zisků a ztrát – bez doplění 

 Nabídku na nákladní vůz LIAZ – podvozek na odvoz pro kontejnery a traktoru pro překopávač 

kompostu 

 Informaci o lyžařských trasách – kontaktovat Mgr. Dvořáka, Odranec a získat ho pro spolupráci 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  
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 KD Odranec – zvážit obklad stěny z důvodu drobení omítky – asi ze dřeva??? 

 KD Odranec – nové dveře minimální šířka 100 cm – zjistit průzkum CN, ve stadiu příprav 

 KD Odranec – info o průběhu ošetření parket (očištění + bezb. lak – v souč. době zasychání laku) 

 Získání dotace ve výši 3.200 Kč pro SDH Míchov a Věcov na odbornou přípravu 

 Pořízení lednice v limitu 10.000 Kč do lihovaru Jimramovské Pavlovice (stará nefunkční 15 let) 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č. 1/10/2019: prodej pozemků v k.ú. Věcov dle Záměru obce č. 9/2019/KP:  

o Jaroslava Zavoralová, Svojetice 271 – pozemek pč. 422/1 o výměře 1108 m2 za cenu 336 Kč/m2 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

o Vladimír Soukup, Věcov 61 – pozemek pč. 413 o výměře 904 m2 za cenu 356 Kč/m2 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 2/10/2019: prodej pozemků dle Záměru obce č. 5/2019/KP: pozemky v kú. Věcov pč. 

657/22 o výměře 150 m2 a pč. 657/23 o výměře 30 m2 za cenu 10 Kč/m2 manželům Janu  a Heleně 

Procházkovým, Brno (vlastníci domu čp. 15 Věcov) 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 3/10/2019: rozšíření údajů ve smlouvě o prodeji pozemku v kú. Věcov pč. 422/2 – 

schváleno pro p. ing. Miroslav Libra, Věcov 19 a dále p. Jana Čupová, Metylovice 313 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 4/10/2019: nabídku č. 2 Lukáš Horský, Fryšava na provedení práce – oprava kanalizace 

a vodovodu nad Nebolovými za cenu 428.803 Kč 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 1 (Mareček)– schváleno 

 Usnesením č. 5/10/2019: návrh rozpočtu obce na rok 2020 dle Přílohy ZO 10/2019 č. 1 – příjmy 

13.609.400 Kč, výdaje 13.609.400 Kč   
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 6/10/2019: návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Věcov na roky 2020 – 2024 

dle Přílohy ZO 10/2019 č. 2: 2020 – 14.136.000 Kč, 2021 – 14.400.000 Kč, 2022 – 14.800.000 Kč, 2023 

– 15.600.000 Kč, 2024 – 16.400.000 Kč – výdaje ve všech letech vyrovnané    
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 7/10/2019: rozpočtové opatření č. 8/2019 ke dni 25.11.2019 dle Přílohy ZO 10/2019 č. 3  
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 8/10/2019: zrušení věcného břemene týkajícího se pozemku pč. 472/2 v kú. Odranec 

– ve prospěch povinného – p. Pavel Lamplot, Odranec 12  
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 9/10/2019:  

o Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy EON                                           

č. 1030050842/001 – pozemky v kú. Věcov U hřiště 412/10, 412/13, 412/40 a 422 za úplatu 

24.100 Kč  bez DPH. Jde o podzemní vedení NN pro novostavby RD 

o Smlouvu o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí o umístění stavby                                    

a stavebního povolení – IS a dopravní infrastruktura Nad hřištěm Věcov mezi E.on Distribuce 

a.s. a Obcí Věcov. Tuto síť si přebírá a vybuduje spol. EON. 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 10/10/2019: Zápis do kroniky Obce Věcov za rok 2018   
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 11/10/2019: nákup nákladního vozu LIAZ – limit 150.000 Kč (na kontejnery) a traktoru 

(na překopávač kompostu) – limit 100.000 Kč dle výhodné nabídky  
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
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 Usnesením č. 12/10/2019: nové obecně závazné vyhlášky obce Věcov s účinností od 1. 1. 2020 

v souvislosti se změnou právní legislativy: 

o OZV obce Věcov č. 1/2019 – poplatek ze psů 

o OZV obce Věcov č. 2/2019 – o místním poplatku z pobytu 

o OZV obce Věcov č. 3/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

o OZV obce Věcov č. 4/2019 – poplatek ze vstupného 

o OZV obce Věcov č. 5/2019 – tzv. skládkovné 
Hlasováno o jednotlivých vyhláškách:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

a ruší stávající vyhlášky 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

Skončeno: 21:25 hodin                   Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 

 

 
 

 Žádáme majitele rekreačních objektů, aby do 14. 12. 2018 nahlásili na obecní úřad stav vodoměru        
– tel. 566 562 821, email obu.vecov@tiscali.cz. Zároveň oznamujeme všem odběratelům pitné vody 
z obecních vodovodů, že z důvodu změny sazby DPH bude k 30. dubnu 2020 proveden mimořádný 
odpočet vodoměrů. 
 

 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V POLIČCE PRO VŠECHNY  
Na zimním stadionu v Poličce je v pondělí 30. prosince 2019 zamluveno  
a zaplaceno bruslení:                           
1. pro rodiče s dětmi od 16:00 do 17:00 hodin  
2. pro hokejisty od 17:15 do 18:15 hodin 
Zveme všechny milovníky bruslení na společnou zábavu o vánočních 
prázdninách. 

         Vedení MH a obec Věcov 
 

 

 NOVÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK – ZÁKLADNÍ ZMĚNY 
 

 Poplatek ze psů – OZV obce Věcov č. 1/20219 o místním poplatku ze psů 

Místní poplatek za psy se bude i nadále platit za psa staršího 3 měsíce, kdy poplatníkem je držitel psa. Sazba 

poplatku závisí na věku držitele psa, o sníženou sazbu poplatků ze psů budou moci požádat majitelé, kterým 

je minimálně 65 let. Vypadávají tak poživatelé vdovského, vdoveckého a invalidního důchodu 

 

 Zavedení poplatku z pobytu – OZV obce Věcov č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 

Nový zákon o místních poplatcích nově zavádí jen jeden místní poplatek z pobytu, proto je třeba 

zrušit stávající platné obecně závazné vyhlášky obce Věcov o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity. Tomuto novému poplatku z pobytu bude podléhat 

krátkodobý pobyt za úplatu bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel a bez ohledu na to, zda                

je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 

po sobě jdoucích kalendářních dnů. Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu                       

s vyloučením prvního dne pobytu. Poskytovatelem pobytu pak může být kdokoliv, kdo poskytnul úplatný 

Z P R Á V Y  Z  O B C E  
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pobyt, tedy jak fyzická, tak právnická osoba. Poskytovatel pobytu je povinen vést evidenční knihu, do které 

zapisuje údaje o pobývajících, kterým byl poskytnut pobyt za úplatu.  

Upozorňujeme poskytovatele ubytovacích služeb, kteří poskytovali úplatný pobyt nebo přechodné ubytování 

za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, že jsou povinni splnit ohlašovací povinnost do 30. dne 

ode dne nabytí její účinnosti = všichni stávající ubytovatelé se do 30. ledna 2020 dostaví na obecní úřad 

vyplnit Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu 

 

 Poplatek za tzv. skládkovné – OZV obce Věcov č. 5/2019 

Místní poplatek za tzv. skládkovné neprošel žádnou větší úpravou, pouze se změnila definice poplatníka – 

poplatníkem je  

1. každá fyzická osoba přihlášená v obci (ať už se zde zdržuje nebo ne) a  

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo dům, ve kterých 

není přihlášená žádná fyzická osoba. Dosavadní úlevy zůstávají beze změny.  

 
 

 ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH  

 Od 1. prosince 2019 jezdí  na nové trase Nové Město na Moravě – Polička vedle ZDARu 

i autodopravce ZLATOVÁNEK. V období do 15. prosince bude autodopravce ZDAR 

jezdit podle stávajícího jízdního řádu, od 15. prosince pak podle nového. Nové jízdní 

řády jsou ke stažení na webových stránkách obce včetně menšího sumáře nebo jsou 

k dispozici na obecním úřadě ve Věcově. Upozorňujeme, že Přenosná odbavovací karta 

společnosti ZDAR nebude Zlatovánkem akceptována. 

Obec Věcov částečně hradí provoz víkendových a svátečních spojů, ostatní spoje hradí Kraj Vysočina. 

 

 

 DOVOLENÁ OBECNÍ ÚŘAD V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen od pondělí 23. prosince 2019 do středy 1. ledna 2020.  

    Děkujeme za pochopení 

 

 NABÍDKA PRONÁJMU 

 

TJ Věcov  pronajme lyžařský vlek  / kotva  /  na sezonu  2019-2020. 

Podmínky osobně -   kontakt na tel. 739 746 812 

 

 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita České republiky – od 1. do 14. ledna proběhne 

jubilejní dvacátý ročník.  Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují 

jednotlivé místní Charity. Prosíme Vás tímto o vstřícnost ke koledníkům, kteří budou v lednu navštěvovat 

domácnosti  a děkujeme  za Vaši dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.                                                               

Více informací na www.dchb.charita.cz                  
            Biskupství Brněnské 
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V pátek 1. listopadu jsme do naší obce přivítali 7 dětí – Jonáše Havlíčka a Elišku Hanákovou z Roženeckých 

Pasek, Dominika Sommera a Veroniku Navrátilovou z Věcova, Elišku Pospíšilovou a Karolínu Černou 

z Jimramovských Pavlovic a Sebastiana Groulíka z Odrance. 

Sešli jsme se ve školce v  Roženeckých Pasekách. Zarecitovat a zazpívat přišly děti z mateřské  a základní 

školy.  Děkujeme dětem za program a všem ostatním za účast.  

 

Kulturní komise obce Věcov 
 

 

Tyto knižní zastávky jsou k dispozici pro všechny, kteří mají vztah ke knížkám,  

rádi čtou a knížky si rádi půjčují 

 

KNÍŽKU SI PŮJČ A VRAŤ NEBO VYMĚŇ 

JAK TO FUNGUJE?  

Knížku si můžete půjčit, kdykoliv se Vám zachce. Knihu můžete do knižní zastávky také 

darovat nebo si knížky prostě vyměnit. Mějte na paměti, že i ostatní rádi čtou! Zacházejte 

proto s knižní zastávkou a knihami tak, aby mohly ještě dlouho zpříjemňovat dny i dalším 

lidem. 

 

 

 

V Í T Á N Í  O B Č Á N K Ů  

K N I Ž N Í  Z A S T Á V K Y  
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Společnost E.on upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí – pozemků na povinnost 
odstranění nebo ořezu dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického 
distribučního zařízení. 
 ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN PROVÁDĚJTE PROSÍM PRŮBĚŽNĚ!!!    DĚKUJEME 
 
 

 
 

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY PARTNER VĚCOV KONEC ROKU 2019 
 

Pondělí  23. prosince  08:00 – 11:00 hodin 
Úterý   24. prosince         ZAVŘENO 
Středa   25. prosince         ZAVŘENO 
Čtvrtek  26. prosince         ZAVŘENO 
Pátek   27. prosince  08:00 – 10:00 hodin 
Pondělí 30. prosince  08:00 – 10:00 hodin  
 
Úterý   31. prosince  08:00 – 10:00 hodin 

Středa    1. ledna         ZAVŘENO 
Čtvrtek  2. ledna  08:00 – 10:00 hodin 
Pátek    3. ledna  08:00 – 10:00 hodin 
 
Telefon:   561 202  215 
 

 
 

 

 ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC 
  Úkolem zimní údržby pozemních komunikací je zajišťovat po celé zimní období podle zásad 
stanovených Plánem zimní údržby silnic na období 2019/2020 (dále jen „plán“) zmírňování závad                                     
ve sjízdnosti komunikací, které vznikly zimními povětrnostními vlivy. Na začátku zimního období, které začíná 
1. listopadu je KSÚS dostatečně předzásobena posypovým materiálem, generální prohlídkou prošla veškerá 
k nasazení připravená technika. Ta bude obsluhovat na 120 údržbových okruhů a stejně jako v minulosti 
budou silnice udržovány podle jejich důležitosti.     
Trasa NMnM – Jimramov – II. pořadí, chemický posyp 
Trasa Jimramovské Pavlovice – Lísek – III. pořadí, interní posyp 
Trasa Koníkov – Odranec – III. pořadí, plužení  
 

KRAJSKÝ DISPEČINK - tel. č. 567 117 100 (funguje nepřetržitě 365 dní v roce) 
 

 Komunikace ve Věcově a všech místních částech budou prohrnovány ve stejném rozsahu stejně jako 

v loňském roce. Komunikace Věcov – Odranec a Věcov – Míchov se budou prohrnovat pouze ojediněle                         

na žádost objednatele (včetně Korábu a Zadního Koníkova). Obec nezajištuje ani nehradí individuální 

prohrnování k rodinným domům, garážím či provozovnám apod. Pro individuální prohrnutí sněhu ve Věcově, 

Odranci a v Koníkově kontaktujte p. Vojtěcha Kadeřávka, pro obce Jimramovské Pavlovice, Míchov, 

Roženecké Paseky p. Davida Totuška. 

 

ŽÁDÁME MAJITELE AUTOMOBILŮ, ABY NEPARKOVALI NA VEŘEJNÝCH 
KOMUNIKACÍCH – ZNEMOŽŇUJETE TÍM PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY  

DĚKUJEME 

V Ý Z V A  V L A S T N Í K Ů M  P O Z E M K Ů  

P O Š T A  P A R T N E R  V Ě C O V  

Z I M N Í  Ú D R Ž B A  S I L N I C  
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Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 

V E Ř E J N Á  S B Í R K A  


