
 

   

 

 

 

 
 

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                                                        1/2020 
 

 
Výpis z Usnesení z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 1/2020 
konaného dne 10. února 2020 v 19:00 hodin v Kovárně v Míchově čp.21 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, Milan 
Lamplot, Pavel Topinka, Ing. Jiří Mareček, Milan Černý, Jan Kostečka, Bc. Jaroslava Bobková, Marek Buřval, 
Helena Vraspírová, Mgr. Aleš Tulis 
Omluveni: Jana Kadeřávková, Pavel Macháček, Ing. Jan Chroust – příchod ve 20,50 hod. 

Kontrola usnesení 
 Vyjádření stavebního dozoru k zastřešení stavby vodojemu Odranec – trvá  

 Průzkum nabídek na pořízení podvozku a traktoru od ing. Chrousta a p. Vraspíra – trvá  

 Sepsání požadavků na nevhodné autobusové spojení – shromažďují se požadavky od OsV Odranec                        
a OsV Míchov 

 Poptávka po osobách vykonávající stavební dozor – v jednání  

 Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova – bude podána po výběru vhodného typu stroje – nesený 
sypač za traktor 

 Spotřeba vody v Odranci – vypracován přehled uživatelů a spotřeby vody – zvážit možnost oddělení 
provozování vodojemu na Odranci – samostatně (snížení nákladů pro obyvatele Věcova, Míchova                     
a Roženeckých Pasek) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení 

 Odpověď p Luboše Petříčka, Žďár nad Sázavou o vykonávání stavebního dozoru a odmítnutí, nebo 
nereagování TD p. Doležala, p. Vetešníka, p. Havlíčka, p. Švomy a neschválení p. Šolce 

 Nabídku Mikroregionu Novoměstsko na pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) 

 Žádost zahrádkářů Věcov, ohledně využití a pronájmu pozemků „V Lázích“  - pronájem zahrádek                     
za symbolickou cenu a žádost o poskytnutí dřeva na oplocení pozemků proti zvěři – kůly. Podpora 
spolkové činnosti 

 Žádost SDH Míchov o financování vybudování přístřešku nad WC na výletišti a vybudování skladu                      
pro dřevo – předpokládané náklady 106.643 Kč s DPH 

 Žádost o poskytnutí finančního daru pro SDH Městys Sněžné na dofinancování DA pro hasiče 

 Průběh inventarizace obecního majetku ke dni 31. 12. 2019 a vyřazovací protokol 

 Zprávu Eko-komu – rekapitulace odpadů za 4. Q roku 2019 – odměna 61.244,50 Kč (jen kovy cca 
15 000 Kč) 

 Akce Čistá Vysočina – úklidová akce v okolí silnic – duben 2020  

 Prodej restaurace ve Věcově za 2.500.000 Kč v elektronické aukci – zatím asi nepřevedeno 
(nezaplaceno). V lednu 2020 vyhlášení dalšího kola na realitách – prodej za 2.700.000 Kč 

 Kolaudační souhlas s užíváním stavby Míchov čp. 52 – provozovna na pečení cukroví 

 Výši minimální a zaručené mzdy v roce 2020 a stanovení hodinové sazby pro potřeby obce 

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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 Dopis p. Jaromíra Černého z NMnM o možnosti usadit rumunský kříž na území obce Věcov 

 Nabídku na nesené sypače: 
o ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. – sypač STR 10, záběr 180 cm – cena 99.000 Kč bez DPH 
o Váňa Hybrálec s.r.o – sypač STR 10, záběr 180 cm – cena 92.560 Kč bez DPH 
o AGROCENTRUM ZS, s.r.o. – sypač SAMAZ SAHARA 200, záběr 200 cm – cena 157.000 Kč bez 

DPH 
o N.O.P.O.Z.M Slatiňany – sypač PS 200, záběr 200 cm – cena 97.900 Kč bez DPH 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 1/1/2020: Nákup pozemku do majetku obce Věcov v kú. Koníkov pč. část 247/1 (nově 

vytvářený poz. dle GP Ing. Nováka pč. 247/3 ostatní plocha o výměře 292 m2 ) za cenu 10 Kč/m2 od 
p. Ing. Lempery, Brno 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 3/1/2020: Darovací smlouvy 
o Mezi Obcí Věcov a Obcí Lísek ve výši 6.000 Kč na svoz bioodpadu 
o Mezi Obcí Věcov a Obcí kuklík ve výši 2.700 Kč na svoz bioodpadu 
o Mezi Obcí Věcov a p. Vlastimilem Topinkou, Odranec ve výši 500 Kč na odpadové 

hospodářství 
o Mezi obcí Věcov a ing. Miroslavem Kadeřávkem, Věcov ve výši 4.000 Kč na odpadové 

hospodářství 
o Mezi obcí Věcov a PKZ IZOLACE s.r.o. (p. Košík, Koníkov) ve výši 5.000 Kč na zkvalitnění 

systému odpadového hospodářství 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 4/1/2020: Příkazní smlouvu č. 001/2020 mezi Obcí Věcov a PL Building s.r.o., Trhová 
2301/4, Žďár nad Sázavou (ing. Petříček) na stavební dozor na akci sítě U hřiště ve Věcově 5 TI                     
za úplatu 70.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 5/1/2020: Příkazní smlouvu č. 004/2020 mezi Obcí Věcov a PL Building s.r.o., Trhová 
2301/4, Žďár nad Sázavou na technický dozor při stavbě sociálních bytů Věcov 5 bj. - Jimramovské 
Pavlovice za úplatu 95.000 Kč bez DPH 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 6/1/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu 5.000 Kč vyhotoviteli Směrnic                
a dokladů ohledně GDPR  pro zam. obce (p. Korbářová) 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 8/1/2020: Příspěvek SDH Míchov na rekonstrukci a zastřešení WC a vybudování 
skladu na výletišti  Míchov ve výši 106.643 Kč s DPH. Doklady a faktury budou průběžně propláceny. 
Odsouvá se nákup traktoru a oprava boudy na hřišti v Míchově 

Hlasováno:  Pro 11  Proti 0    Zdržel se 1 – schváleno               

 Usnesením č. 9/1/2020: Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč (desetisíckotunčeských) 
Městysu Sněžné pro SDH Sněžné na pořízení nového dopravního automobilu JSDH 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 10/1/2020: Inventarizaci majetku Obce Věcov za rok 2019 a vyřazovací protokoly dle 
Přílohy ZO 01/2020 č. 1   

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 
 Usnesením č. 11/1/2020: Hodinová sazba pro brigádníky od 1. 1.  2020 – bez odbornosti 90 Kč/hod., 

s odborností 110 Kč/hod. 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 12/1/2020: Nákup 1 sypače samonakládacího za traktor typu STR 10 + odstavné nohy, 
plachta + spojky od firmy Váňa Hybrálec, s.r.o. za cenu 99.000 Kč bez DPH   

Hlasováno:  Pro 11  Proti 0    Zdržel se 1 – schváleno 

Zastupitelstvo obce pověřuje:  
 Starostu obce odpovědět SDH Sněžné na žádost o příspěvek – velké výdaje při pořizování 2 hasičských 

aut pro naši obce. 

 Starostu obce komunikací s p. Černým o finančních podmínkách projektu usazení rumunského kříže 
na území obce Věcov a s pamětníky vytipovat příp. místo (Věcov?) 
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Zastupitelstvo obce vyhlašuje:  
 Usnesením č. 2/1/2020: Záměr č. 1/2020/KP – prodej pozemků v kú. Koníkov část z  pč. 265                             

o výměře cca 24 m2 a pč. celá 241/1 o výměře 24 m2. Cena 10 Kč / m2 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 7/1/2020: Záměr č. 2/2020/PP na pronájem pozemků v kú. Věcov  „V Lázích“   - pč. 
551/1 cca 10000 m2, pč. 536/1 cca 3000 m2, pč. 534/3 cca 1000 m2. Za účelem provozování 
zahrádkářské činnosti 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 
    

Skončeno: 21:10 hodin                         Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
 

 
                         Když si zakoupíme drahou věc – např. auto, sušičku prádla nebo chytrý telefon, budete                        

ho využívat. Autem budete jezdit do práce, na výlety – nebude stát v garáži a vy ho nebudete leštit 

hadříčkem. Do sušičky budete vkládat prádlo, aby bylo měkké bez chloupků a vlasů - nebude stát opuštěná 

v prádelně a vy s hrůzou nebudete sledovat začínající korozi či usedání prachu. S chytrým telefonem budete 

komunikovat s celým světem, platit v obchodech – nebude ležet na nočním stolku, kde je nejsilnější signál. 

                       Když obec vybudovala veřejný vodovod, předpokládalo se, že jej budou lidé využívat. Nestál 

málo, nějaký ten milion. Je pravda, že uplynula dlouhá doba od okamžiku, kdy zpráva o podzemních vodách 

plných dusitanů rozvířila vášnivou diskuzi s tehdy oprávněnými požadavky odraneckých občanů o nutnosti 

zajistit místním vhodný a hlavně zdravotně nezávadný zdroj vody.  

                       S přibývajícím časem ubývalo dusitanů ve vodě a pozvolný návrat k vlastním zdrojům vody 

uklidnil i rozčílené uživatele vody. Odhodlání napojit se na veřejný vodovod postupně vyprchalo. 

                        A jaká je rekapitulace provozu? Ze 43 odběrových míst je 14 mrtvých – nulový odběr. Z 29 míst 

jsou 3 ukázková – vykazují úplné napojení. Z čeho soudím úplné? Průměrná roční spotřeba vody 1 osoby                  

na rok činí 35 m3. Asi 5 dalších je na polovičních hodnotách a zbytek? Čistě matematicky – při ročním odběru 

10 m3 je denní spotřeba 27 litrů vody (1 umytí nádobí, vaření kávy, čaje, obědu, drobná ranní hygiena,                       

1 spláchnutí záchodu).  

Běžný platící uživatel si velmi dobře uvědomuje cenu vody a rozmýšlí se, jak ušetřit. Neplatící uživatel 

vody (jak tušíte jsem i já) nepřemýšlí o vodě do určitého okamžiku. Než otočí kohoutkem a ono nic. Potom 

vymýšlí a realizuje úsporná opatření anebo si říká – kdybychom byli napojeni na vodovod, tak by se nám to 

nestalo. 

M. Prudká 

Žádáme spoluobčany, aby nevyváželi jakýkoliv odpad na Slámák. Majiteli pozemku tím hrozí vysoká 
pokuta za černou skládku a my bychom neradi přišli o místo na pálení čarodějnic. Velkoobjemové kontejnery 
na spalitelný odpad budou jako každý rok přistaveny v dubnu na obvyklých místech.  

   
Opět upozorňujeme na problematiku volně pobíhajících psů. Volně pobíhající pes může poranit děti, 

způsobit dopravní nehodu. Vznikají ale i jiné problémy, kterými může volně pobíhající pes obtěžovat své okolí 
a sousedy. Tím nejviditelnějším jsou výkaly psů na cizím pozemku. To se asi nelíbí nikomu. 

Proto žádáme všechny občany, kteří do dnešního dne stále nechávají svého psa volně pobíhat,                      
aby přestali porušovat zákon. Jsou lidé, kteří říkají, že „na vesnici se to tak nebere“. Nemyslíme si však,                   
že k vesnici patří, že si musíme ráno nejdřív uklidit od domu h… od cizího psa, abych do něj nešlápli,                         
nebo ho nerozjeli autem. 
Buďme k sobě navzájem ohleduplní.                                                                                                               Děkujeme 

V E Ř E J N Ý  V O D O V O D  A N O  Č I  N E  ?  

V Ý Z V A  O B Č A N Ů M  
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 POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – TZV. SKLÁDKOVNÉ 

 420 Kč za rok/fyzická osoba přihlášení v obci 

 500 Kč za rok/vlastník nemovitosti 
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je 

o Umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

o umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

o umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení 

o ve výkonu trestu 

Úleva ve výši 75% se poskytuje (platba 105,- Kč): 
o dítěti do věku 15 let včetně roku, ve kterém dosáhnou rozhodný věk 
o studentovi pobývajícímu přechodně mimo území obce (internáty, koleje, ubytovny, priváty apod.) 
o vlastníkovi dalšího domu, který je již poplatníkem dle č. 2 odst. 1 písm. a).  

Úleva ve výši 50 % se poskytuje (platba 210,- Kč): 
o studentovi dojíždějícímu denně za studiem mimo území obce 
o osobě nad 70 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhne 

Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejpozdější termín pro platbu 
poplatku je 31. 12. daného roku!!!   

UPOZORNĚNÍ:  
POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ MUSÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE VĚCOVĚ ZAPLATIT KAŽDÝ OBČAN, KTERÝ  JE ZDE 
PŘIHLÁŠEN K TRVALÉMU POBYTU, I KDYŽ ZDE TRVALE NEPOBÝVÁ –– POPLATEK JE STRIKTNĚ VÁZÁN MÍSTEM 
TRVALÉHO POBYTU A OSVOBOZENÍ OD POPLATKU Z TOHOTO DŮVODU NENÍ MOŽNÉ. TOTO SE TÝKÁ                                 
I OBČANŮ, KTEŘÍ POBÝVAJÍ V ZAHRANIČÍ NEBO BYDLÍ DLOUHODOBĚ JINDE A JEJICH BYDLIŠTĚ JE ZNÁMO. 

 Poplatek za psa 
Poplatek platí držitel psa a to ve výši 100 Kč / pes za kalendářní rok. Za každého dalšího psa je poplatek 150 
Kč. Je-li držitel psa starší 65 let včetně, poplatek činí 50 Kč / pes. Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa. 
Upozorňujeme majitele nových psů na ohlašovací povinnost!!! 

 Vodné, stočné 
Výše platby za vodné a stočné za druhé pololetí roku 2019 si můžete zjistit na obecním úřadě na emailu 
obu.vecov@tiscali.cz.  

 Nájem z pozemků a veřejných prostranství – zatím prosím nehraďte, během jarních měsíců 

bude provedena revize jednotlivých smluv – děkujeme za pochopení 
 

Poplatky lze hradit: 
- hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt) 
- bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:  

o variabilní symboly: 
Věcov   1 + vaše číslo popisné 
Míchov  2 + vaše číslo popisné 
Jim. Pavlovice  3 + vaše číslo popisné 

Odranec  4 + vaše číslo popisné 
Rož. Paseky  5 + vaše číslo popisné 
Koníkov  6 + vaše číslo popisné 

o specifické symboly: 
skládkovné    10 
vodné, stočné    11 

poplatek pes    12 

Pokud máte zájem o zasílání informací z obce na email, napište zprávu na adresu obu.vecov@tiscali.cz. 
Posíláme texty hlášení místního rozhlasu, Zpravodaj, informace o výpadku elektrické energie nebo pokyny 
k platbě poplatků. 

Z P R Á V Y  Z  O B C E  

mailto:obu.vecov@tiscali.cz
mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 
Obec Věcov nabízí prodej palivového dřeva z rampy (dle počasí) v celých délkách (od cca 4 m) za cenu 400 
Kč/m3. Dále nabízí k prodeji metrová polena – prodej v jarních měsících za cenu 600 – 700 Kč/m3 + cena 
dopravy. Více informací – p. Pavel Prchal, tel. 721 563 591. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tříkrálová   sbírka   Věcovsko   2017 – 2020 

 
 
 

 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA, Tolstého 2, 586 01 Jihlava                                                                                 
Přiznání k dani z příjmů za rok 2019    

 

Přiznání k  dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2020.  
Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního 
zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do data 1. července 2020.                    
To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené 
lhůty, tj. do 1. dubna 2020 včetně. 
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových 
stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. 
Pro platbu daně z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě pro Kraj Vysočina platí toto číslo účtu:                              
721 – 67626681 / 0710. 
Všechna územní pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina budou pracovat v uvedených pracovních 
dnech v rozšířených úředních hodinách: 

 2017 2018 2019 2020 

Věcov 11 058 13 042 13 690 15 564 Kč 

Míchov 5 435 5 160 6 650 6 800 Kč 

Jim. Pavlovice 5 827 7 996 8 952 7 970 Kč 

Rož. Paseky 4 641 5 600 6 587 6 529 Kč 

Odranec + Koníkov 6 040 8 205 10 269 10 200 Kč 

 33 001 40 003 46 148 47 063 Kč 

T Ř Í K R Á L O V Á  S B Í R K A  

T I S K O V Á  Z P R Á V A  F I N A N Č N Í H O  Ú Ř A D U   

http://www.financnisprava.cz/
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 23. 3. – 31. 3. 2020  8:00 – 17:00 hod. 
 1. 4. 2020  8:00 – 18:00 hod. 

 
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také 
formou výjezdů do vybraných obcí: 
Nové Město na Moravě – 11. 03. 2020 a 25. 03. 2020 – od 8:00 do 16:00 hodin – MěÚ NMnM 
Jimramov – 18. 03. 2020 – od 11:00 do 16:00 hodin – Městys Jimramov  
Detailní informace o všech výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2020 jsou 
zveřejněny na www.financnisprava.cz.  
K vyplnění tiskopisu DAP k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a k jeho vytištění je možno využít 
interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ 
podání na pracovištích finanční správy. 
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS 
dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu 
datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je 
elektronické podání povinné.  
 

 

 
 

 
Jak již bylo avizováno, dochází od 1. března 2020 k zavedení jednotného přestupního tarifu VEŘEJNÉ 

DOPRAVY VYSOČINY (dále VDV), a to u velké části smluvních dopravců Kraje Vysočina.  

Co to znamená? Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, 

přičemž během cesty může libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem. 

Výpis ze Seznamu integrovaných dopravců: ICOM TRANSPORT, ZDAR, ZLATOVÁNEK .................                                    

Více:   https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4099724   

Cesta autobusem od 01. 03. 2020: Cestující si koupí papírovou jízdenku 

jako před zavedením Tarifu VDV. V případě, že cestující jede 

integrovaným autobusem, dostane vždy integrovanou papírovou 

jízdenku VDV. Tato jízdenka je přestupní na jiné autobusy nebo vlaky 

zapojené do VDV.  

Cesta vlakem od 01. 03. 2020: Cestující si vybere, kterou jízdenku si 

pořídí, zda podle tarifu ČD nebo podle tarifu VDV. V případě 

předpokládaného přestupu na autobus integrovaný do VDV si vybere 

jízdenku v Tarifu VDV, která je přestupní. Jízdenka v tarifu ČD platí 

pouze na vlaky ČD – není možné ji použít na přestup na integrované 

autobusy. 

Při každém zakoupení takto integrované jízdenky se nebude počítat 

nástupní sazba, která zvyšovala jízdné. Vznikne tedy úspora ceny 

jízdného, zvláště v případě přestupu na kratší vzdálenost. 

Všechny dostupné informace lze zjistit na webových stránkách Kraje 

Vysočina www.verejnadopravavysociny.cz   
nebo na webu obce http://www.vecov.cz/cz/novinky/179-verejna-doprava-vysociny    

 

 
 

 V E Ř E J N Á  D O P R A V A  V Y S O Č I N Y  

ZADNÍ STRANA JÍZDENKY 

http://www.financnisprava.cz/
http://www.daneelektronicky.cz/
https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4099724
http://www.verejnadopravavysociny.cz/
http://www.vecov.cz/cz/novinky/179-verejna-doprava-vysociny
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Počet obyvatel obce Věcov a místních částí k 31. 12. 2019: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V roce 2019:  

 narodilo se 9 dětí: 
o 5 chlapců a 4 holčičky 
o 2 ve Věcově, 3 v Roženeckých Pasekách, 3 v Jimramovských Pavlovicích a 1 v Odranci 

 přistěhovalo se 5 občanů: 
o 3 do Jimramovských Pavlovic, 1 do Koníkova a 1 do Roženeckých Pasek 

 odstěhovalo se 11 občanů: 
o 3 z  Míchova, 1 z  Roženeckých Pasek, 5 z  Věcova, 1 z  Odrance a 1 z Jimramovských 

Pavlovic 
 zemřelo 7 občanů: 

o 1 z  Odrance, 1 z  Míchova, 2 z  Věcova, 2 z  Roženeckých Pasek a 1 z Jimramovských 
Pavlovic 

 
STATISTIKA JMEN:      STATISTIKA PŘÍJMENÍ: 

 25 JOSEF       14 HAVLÍČEK 
 23  JAN       12 ZOBAČOVÁ 
 22 FRANTIŠEK      10  SEDLÁČEK 
 22 MARIE         9 PRUDKÝ 
 19 PAVEL         9 ZOBAČ 
 17 JIŘÍ         9 HAVLÍČKOVÁ  
 17 MIROSLAV        9 LIBRA 
 16 ZDENĚK        8 DVOŘÁKOVÁ 
 16 PETR         8 DVOŘÁK 
 15 JAROSLAV        8 ŠIKULA 
 14 VĚRA         8 TOPINKA 
 13  EVA         8 PEŇÁZOVÁ 
 12  ZDEŇKA 
 12 JANA 
 10 MILAN 
 10 MARTIN        

DLE VĚKU  CELKEM                                  DLE OBCÍ  

1 - 10 let  72  Koníkov 28 

11 - 20 let 76  Jimramovské Pavlovice 95 

21 - 30 let 76  Odranec 105 

31 - 40 let 100  Míchov 108 

41 - 50 let 111  Roženecké Paseky 128 

51 - 60 let 95  Věcov 238 

61 - 70 let 72  CELKEM 702 

71 - 80 let 64     

81 - 90 let 35    

nad 90 let 1    

  702    

 S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A  2 0 1 9  
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Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 


