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Občasník Obecního úřadu ve Věcově               7/2020 

Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov                

 www.vecov.cz  obec.vecov@tiscali.cz     59244 Věcov 61    566 562 821 

 
Vážení spoluobčané, sousedé a kamarádi …. 
 
starý rok pomalu končí, je adventní čas a nadcházející vánoční svátky jsou ty nejkrásnější svátky 
v roce.   
 Přeji všem prožití vánočních svátků v klidu, rodinné pohodě a s úsměvem na tvářích. Proč se 
stresovat v tyto poslední dny v roce, každý toho má za tento rok asi dost. V tomto období je dobré 
popřemýšlet, zhodnotit, zamyslet se nejen nad sebou, ale dokázat i prominout a odpustit.  Určitě                       
je vždy možné něco zlepšit a dát si nový cíl na další rok. Ti co zůstali sami, a nebo ti, co musejí být                 
i ve svátek v práci či nějaké službě, ty si zaslouží obzvláště naši pozornost a přání, aby to vše zvládli. 
Současná nákazová situace nám v dnešních dnech moc radosti nepřináší. Zase ale bude dobře a vše 
se vrátí do starých kolejí. 
 Rok 2021 určitě přinese něco nového, nečekaného, nebo i něco co nás obdaří štěstím či láskou.  
Je třeba jít tomu štěstí ale trochu více naproti.    
 Rád bych všem občanům, kamarádům a spolupracovníkům poděkoval za pomoc, podporu, 
radu a vstřícný přístup k veřejnému životu v naší obci. I z maličkostí můžou vznikat velké věci. Moc 
bych poděkoval všem organizacím a spolkům za nelehkou úlohu v tomto roce a za aktivní zapojování 
do dění v obci. Bez Vás by obec nemohla fungovat. Sám jeden člověk by toho moc nedokázal.  
 Všem přeji, aby se jim v naší obci líbilo, dobře žilo, fungoval společenský i kulturní život                         
a nezbytné služby. Abychom v sobě nacházeli vzájemnou podporu, důvěru a pomoc jako jedna veliká 
rodina. Vzájemně si nezávidět, neřešit malichernosti a nad problémy se přenést s důstojností                             
a úsměvem na tvářích.  Vše je možné řešit otevřeně bez emocí a nenávisti. 
 Dovoluji si Vám všem popřát krásné prožití svátků vánočních, radost a štěstí u stromečku 
v  kruhu svých nejbližších a do Nového roku pevné zdraví, štěstí a pohodu.  

        Zdeněk Vraspír, Váš starosta 

http://www.vecov.cz/
mailto:obec.vecov@tiscali.cz
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 Výpis z USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 9/2020 
konaného dne 30. listopadu 2020 v 18:00 hodin v HZ ve Věcově čp. 74 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení 

o Zateplení vodovod Odranec a rumunský kříž – dlouhotrvající body z usnesení byly 

odloženy z důvodu dlouhodobé nečinnosti druhých stran 
o Úvěr ČSOB – na programu dnešní schůze 
o Odpověď starosty Mgr. Kovářové – cesta na Zadní Koníkov – splněno  
o Odpověď starosty SDH Míchov o převodu auta do majetku obce (směna) – splněno  

 Informaci o nabídce ČSOB na zřízení účelového úvěru na předfinancování výstavby 

sociálních bytů Věcov v Jimr. Pavlovicích ve výši 5.000.000 Kč – jednorázová splátka                        

po obdržení dotace 

 Návrh geometrického plánu Věcov – plánované odkupy pozemků dle jednotlivých žádostí. 

 Nabídku odprodeje pozemků od manželů Kadeřávkových, které tvoří cestu v obci Věcov – 

týká se cesty do polí k chystané lokalitě 1+2 ks stavebních pozemků 

 Změnu výše pachtovného na 1.500 Kč/ha od Ing. Miroslava Kadeřávka, Věcov 25 

 Závěrečné vyhodnocení akce – dopravní automobily pro SDH Věcov a SDH Míchov od GŘ 

MV ČR – bez nedostatků 

 Zprávu KrÚ Kraje Vysočina – od 01. 01. 2021 kraj přebírá některé spoje, hlavně nedělní                       

- sobota + svátky  bude financovat nadále  obec 

 Návrh zápisu do kroniky obce Věcov za rok 2019 

 Žádost ZO Českého svazu včelařů NMnM o příspěvek na podporu činnosti  

 Žádost občanky z Věcova o přidělení sociálního bytu v Jimr. Pavlovicích. Je vedena                 

v evidenci žadatelů. 

 Dopis Diakonie Broumov – sbírka šatstva pro sociální skupiny obyvatel 

 Dopis od ZO STP Bystřice n. P. o převodu finanční částky z roku 2020 na rok 2021 z důvodu 

omezení činnosti v letošním roce (Covid) 

 Nabídky na pořízení pro obec plechovou garáž: 

o TAB SERVIS: garáž 9x7 m, výška 4m, 2x vrata v ceně 134.000 Kč vč. DPH 

o POLAK CZ: garáž 9x7 m, výška 4m, 2x vrata v ceně 294.195 Kč + 61.781 Kč DPH 

= 355.975 Kč 

o EUROSTAL: garáž 9x7 m, 2x vrata v ceně 120.000 Kč bez DPH + 30.000 Kč hnědá 

barva + 21% DPH = 181.500 Kč vč. DPH 

 Cenový průzkum – pořízení osobního automobilu pro zaměstnance – combi v ceně od 25.000 

Kč s limitem do 48.000 Kč 

 Dopisy od chalupářů z Koníkova – s žádostí o opravu přístupové cesty na Zadní Koníkov 

(odpovědět stejně jako Ing. Kovářové) 

 Požadavky na obsazení pracovního místa „operátor veřejných prací“ 

 Realizované akce Obce Věcov v roce 2020 

 Plán akcí na rok 2021 – 2023  

 Vyjádření ve věci vedení evidence vodovodu – dotaz z MZe – vodovod Rož. Paseky                              

a Odranec – nejsou ztráty vody 

 Žádost o převedení finančního daru 2.000 Kč poskytnutého ZŠ a MŠ Věcov na karneval 

v roce 2020 na rok 2021 (zrušení akce z důvodu protikoronavirových opatření) 

 Informace KrÚ Kraje Vysočina o výši příspěvku pro obec Věcov na zmírnění kůrovcové 

kalamity – poskytnuto 179.112 Kč 

 Seznam MK k opravě stav v roce 2020 – viz příloha 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  
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 Výsledky hospodaření provozoven COOP k 30. 09. 2020: Věcov +18.000 Kč, Roženecké 

Paseky -13.000 Kč 

 Zahájení řízení o uzavírce silnice Jimramov – Strachujov (357/II) prodloužení uzavírky                     

od 16.11.2020 do 31.3.2021 

 Vyúčtování plynu 2019 – 2020 v obecních objektech 

 Vyúčtování elektrické energie 2019 – 2020 v obecních objektech 

 Nedostatečné pokrytí signálem mobilních operátorů – je třeba řešit ind. posilovačem signálu 

 Připomínky – vyčnívající uzávěry v MČ Odranec – při odhrnování hrozí poškození 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 1/9/2020: Zřízení účelového úvěru od ČSOB na předfinancování dotace               

na sociální byty Věcov v Jimram. Pavlovicích čp. 14 dle nabídky v přílohy ZO 09/2020 

č. 1  Pověření starosty obce podpisem smluv. 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 2/9/2020: Rozpočtové opatření č. 11/2020 dle Přílohy ZO 09/2020 č. 2 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 3/9/2020: Návrh rozpočtu obce Věcov na rok 2021 – výdaje 17.795.000 Kč, 

příjmy 17.795.000 Kč dle přílohy ZO 09/2020 č. 3 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 4/9/2020: Návrh upraveného střednědobého výhledu rozpočtu obce Věcov 

na roky 2021 – 2025 dle Přílohy ZO 09/2020 č. 4  
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 5/9/2020: Nákup pozemků pod cestou a vedle cesty dle nabídky v případě 

schválení změny územního plánu  
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesení č. 10/9/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2019 

dle předloženého návrhu 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 11/9/2020: Příspěvek ZO ČSV Nové Město na Moravě ve výši 3.440,-Kč                  

na podporu činnosti základní organizace (172 včelstev x 20 Kč) 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 12/9/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup garáže 9x7 m od firmy 

TABB servis za cenu 134.000 Kč vč. DPH 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 13/9/2020: Nákup osobního auta v ceně do 48.000 Kč pro případ,                                     

že současný automobil neprojde technickou prohlídkou    
Hlasováno:  Pro 10  Proti 0  Zdržel se 3 – schváleno  

 Usnesením č. 14/9/2020: Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi              
E.On a.s., ČB a obcí Věcov v kú. Roženecké Paseky příp. NN pč. 145/4 Prudký za úplatu 
1.000 Kč Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Usnesením č. 6/9/2020: Záměr obce Věcov č. 21/2020/PP na pronájem pozemku v kú. 

Věcov pč. 622/4 část o výměře cca 15 m2 – ostatní plocha za účelem parkování vozidla  
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 7/9/2020: Záměr obce Věcov č. 22/2020/KP na prodej pozemku v kú. 

Jimramovské Pavlovice pč. 518 – část, pč. 281/2 – část, pč. 281/2 – část a pč. 283/13 – 

část o celkové výměře cca 100 m2 u domu čp. 16. Za odkup je nabídnuta výměna/odkup 

části pozemku pč. 288/2 – na které je vodárna lihovar. vodovodu včetně VB přístupu 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesení č. 8/9/2020: Záměr obce Věcov č. 23/2020/KP na prodej pozemku v kú. 

Jimramovské Pavlovice pč. 275/10 – část o výměře cca 150 m2 u domu čp. 64 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  
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 Usnesením č. 9/9/2020: Záměr obce Věcov č. 24/2020/KP na prodej pozemku v kú. 

Jimramovské Pavlovice pč. 534/21 o výměře cca 60 m2 u domu čp. 37  
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Zastupitelům obce provést průzkum na zajištění: 

o přepisu kroniky obce do kroniky dokumentním perem a předepisování kroniky pro 

oslavence a vítání občánků 

o zajištění starých fotek do chystané knihy Věcovsko ve fotografiích (stačí zápůjčka                  

na oskenování) 

o lokality na ukládání zeminy, kamení apod. inertního materiálu. 

Skončeno: 21:15 hodin        Zapsala: Mgr Miroslava Prudká 

 

 

 Výpis z USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 10/2020 
konaného dne 16. prosince 2020 v 17:00 hodin v HZ ve Věcově čp. 74 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení 

o průzkum zastupitelů na tyto práce: 

o přepis kroniky - trvá  

o staré fotografie - trvá  

o lokalita na ukládání zeminy 

 Výběr dodavatele kuchyňských linek do soc. bytů v JP  - Kuchyňské linky Nové Město                    

na Mor. - 5 ks vč. spotřebičů celkem za 314.702 Kč 

 Produkce bioodpadu obce v roce 2020 - celkem 250 tun (Věcov, Kuklík, Lísek, Strachujov) 

 Složení Zastupitelstva kraje Vysočina a Rady Kraje Vysočina v novém volebním období 

 Požadavek zastupitelky p. Dany Kašové na stavbu malé rozhledny (bude se jednat                                     

až po písemném vyjádření obyvatel Míchova a CHKO) 

 Informace o měření radonu v domácnostech i veřejných budovách - nabídka Kraje Vysočina 

 Informace o změně regulovaného nájemného na plynárenské zařízení u hřiště Věcov od 01. 

01. 2021 (z 594 Kč na 2.281 Kč) 

 Požadavek SDH Věcov na dodání dřeva na opravu laviček - 5m3 kulatiny 

 Požadavek SDH Věcov na přísp.  na uhrazení STK (VW), provoz a opravy si bude SDH hradit 

 Informace z jednání rady obce 

 Informaci o rozpočtu pro ZŠ a MŠ Věcov na rok 2021 – neinv. náklady ve výši 400 tis. Kč 

 Smlouvu o výpůjčce pozemku pro ZŠ a MŠ Věcov (aktualizace po digitalizaci a přečíslování 

pozemků) 

 Podané žádosti o příspěvky a přesun na rok 2021 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 1/10/2020: Rozpočet obce Věcov na rok 2021 dle vyvěšeného návrhu                      

na úřední desce – vyrovnaný 17.795 tis. Kč dle Přílohy ZO 10/2020 č. 1 
   Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 2/10/2020: Střednědobý výhled rozpočtu obce Věcov na roky 2021 - 2025                 

dle vyvěšeného návrhu na úřední desce dle Přílohy ZO 10/2020 č. 2 
    Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 3/10/2020: Prodej pozemků dle Záměru č. 13/2020/KP manželům 

Kadeřávkovým, Věcov 25 za cenu 10 Kč/m2 dle GP 244-129/2020. Pč. 38/1 o výměře                   

32 m2 a nově utvořený poz. dle GP pč. 657/25 o výměře 32 m2. Vše v kú. Věcov. 
    Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  
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 Usnesením č. 4/10/2020: Prodej pozemků dle Záměru č. 16/2020/KP manželům 

Peňázovým, Věcov 10 za cenu 10 Kč/m2  pozemky dle GP 244-129/2020  - nově vytvořený 

pč. 652/17 o výměře 43 m2 a pč. 652/16 o výměře 4 m2 a pč. 657/24 o výměře 61 m2 vše 

v kú. Věcov. Na pozemku pč.652/16 a 657/24 bude zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy. 
    Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 5/10/2020: Prodej pozemků dle Záměru č. 15/2020/KP panu Jaroslavu 

Librovi, Věcov 16 za cenu 10 Kč/m2  dle GP 244-129/2020. Poz. 38/2 o výměře 153 m2                  

a nově vytv. pč. 657/27 o výměře 11 m2 a pč. 657/26 o výměře 25 m2 – vše v kú. Věcov 
    Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 6/10/2020: Prodej pozemků dle Záměru č. 9/2020/KP – prodej pozemku                   

v kú. Věcov pč. 412/13 část – prodej nově vytvořeného pozemku pč. 412/46 o výměře 228 

m2 manželům Bobkovým, Věcov 92 za cenu 10 Kč/m2  dle GP 244-129/2020   

    Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  
 Usnesením č. 7/10/2020: Prodej pozemků dle Záměru č. 14/2020/KP v kú. Věcov pč. 

412/17 část. Prodej nově vytvořeného pozemku dle GP 244-129/2020  pč. 412/47                   

o výměře 54 m2 Markétě Vítkové, Věcov 79 a Ondřeji Procházkovi, Věcov 45 za cenu 10 

Kč/m2    Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 8/10/2020: Prodej pozemků dle Záměru č. 20/2020/KP v kú. Věcov                         

pč. 657/1 část. Prodej nově vytvořeného pozemku dle GP 246-82/2020 pč. 657/28                            

o výměře 41 m2 manželům Proseckým, Věcov 34 za cenu 10 Kč/m2 v kú. Věcov 
    Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 9/10/2020: Prodej pozemků dle Záměru č. 19/2020/KP v kú. Věcov                        

pč. 229/3 a pč. 10 část. Prodej pozemku pč. 229/3 o výměře 279 m2 a nově vytvořený 

pozemek dle GP 246-82/2020 pč. 10/2 o výměře 4 m2 manželům Cackovým, Věcov 85                

za cenu 10 Kč/m2  Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 10/10/2020: Nákup nově vytv. pozemků dle GP 246-82/2020 - pč. 13/3                       

o výměře 109 m2 a pč. 13/4 o výměře 18 m2 od manželů Cackových, Věcov 85 za cenu                 

10 Kč/m2 dle GP 246-82/2020       
Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 11/10/2020: Přílohu č. 1 k OZV 2/2019 – Výpočet poplatku za tzv. 

skládkovné dle Přílohy č. 1/2020 pro rok 2021. Vypočtený poplatek je 500 Kč za rok                  

na poplatníka. Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek v základní výši 500 Kč/poplatník 

a schvaluje doplatit z rozpočtu obce občanům s trvalým pobytem v obci 50 Kč                            

za rok/poplatník. Výsledná výše poplatku je 450 Kč/rok pro poplatníka s trvalým 

pobytem. Budou zachovány slevy pro trvale bydlící občany dle OZV.    
Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 12/10/2020: Dle žádosti nového vlastníka - zařazení pozemků pč. 412/15                  

a pč. 52 v kú. Věcov do územního plánu obce Věcov – Změny č. 2 do plochy pro bydlení 

za účelem výstavby RD 
    Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 13/10/2020: Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce rovnáním rozpočtu                    

do konce účetního roku 2020, pokud tato potřeba nastane 
    Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 14/10/2020: Darovaní SM kulatiny cca 5m3 SDH Věcov na opravu laviček  
    Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 15/10/2020: Poskytnutí příspěvku SDH Věcov k uhrazení STK (VW 

Transporter). Auto ještě bude sloužit pro SDH, nejvíce pro mladé hasiče 
    Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno  
Skončeno: 19:00 hodin        Zapsala: Mgr Miroslava Prudká 
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Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen  
od úterý 22. prosince 2020 do pátku 1. ledna 2021 

Děkujeme Vám za pochopení, přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se na Vás v roce 2021 
 

 

 

 

Datum Od – do Od – do  Datum Od – do Od – do 

Pondělí  

21. 12. 2020 
7:30 – 11:00 13:00 – 14:30 

 Pondělí  

28. 12. 2020 
7:30 – 11:00 13:00 – 14:30 

Úterý  

22. 12. 2020 
7:30 – 10:00  

 Úterý  

29. 12. 2020 
7:30 – 10:00  

Středa  

23. 12. 2020 
7:30 – 11:00 13:00 – 14:30  

 Středa  

30. 12. 2020 
7:30 – 10:00 13:00 – 14:30 

   
 Čtvrtek  

31. 12. 2020 
7:30 – 10:00  

 

Po stanovených hodinách je možné podávat zapsané zásilky na poště uvedené                                                        
na www.ceskaposta.cz nebo na bezplatné tel. lince 800 104 410 
 

 
 

 MUDr. VACOVSKÝ ORDINAČNÍ DOBA OD 28. 12. 2020 DO 31. 12. 2020 
Dětský lékař MUDr. Vacovský ordinuje v Jimramově 
28. 12. 2020   7.30 - 9 hod.     30. 12. 2020    7.30 - 9 hod. 
29. 12. 2020   7.30 - 9 hod.    31. 12. 2020    7.30 - 9 hod. 
O svátcích a víkendech dětská pohotovost Nové Město na Moravě. 
 
 

 MUDr.  KOUTSKÁ ORDINAČNÍ DOBA OD 28. 12. 2020 DO 31. 12. 2020 
28. 12. 2020   7:30 – 12:00 HOD    30. 12. 2020   DOVOLENÁ 
29. 12. 2020   7:30 –12:00 HOD    31. 12. 2020   DOVOLENÁ 
30. 12. 2020 zastupuje MUDr. FOLTANOVÁ, Svratka, tel: 608 069 43O 8:00 – 11 :00 HOD.  
31. 12. 2020 Zubní pohotovost Jihlava, tel. 567 157 211 
Zubní pohotovost o vánočních svátcích a víkendech je zveřejněna na webových stránkách Nemocnice 
NMnM  
  
 

D O V O L E N Á  O B E C N Í  Ú Ř A D  V Ě C O V  

P O Š T A  P A R T N E R  V Ě C O V  –  K O N E C  R O K U  

O R D I N A C E  L É K A Ř Ů  K O N E C  R O K U  
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Vážení občané, jako každý rok bychom Vás rádi upozornili na nutnost nesypat do kontejnerů 

teplý popel.  Popel z kotle nebo kamen nejprve opatrně přendejte do žáruvzdorné kovové nádoby 

a počkejte, až zcela vychladne – nejméně do druhého dne. Vychlazený popel bez oharků můžete poté 

přesypat do popelnice.  

Hrozí vážné nebezpečí vzplanutí nejen kontejneru (naposledy Odranec), ale i objektů v okolí 

sběrného místa a dokonce i vozu na svoz komunálního odpadu 

 
 
 

 

E.ON Distribuce se mění na EG.D 
Od 1. 1. 2021 budeme mít nové jméno a vzhled, abyste nás ještě lépe poznali na trhu a naše 
pracovníky v terénu. Jinak pro vás ale všechno zůstává při starém. Stále jsme součástí skupiny E.ON 
a dál budeme pro vaše odběrné místo zajišťovat veškeré služby, které souvisí s distribucí elektřiny a 
plynu. 
Co změna znamená pro zákazníky? V podstatě nic. Změna vás skoro neovlivní. Pořád pro vás 
budeme spolehlivým distributorem energií a naše smlouva platí automaticky dál. 

Zůstane při starém: 

 stávající smlouva 

 všechny naše závazky vůči vám 

 poruchová linka pro elektřinu 
800 22 55 77  

 poruchová linka pro plyn 1239 

 stávající IČ 280 85 400 

 stávající bankovní spojení 

 
Mění se od 1. ledna 2021: 

 název z E.ON Distribuce na EG.D 

 grafická podoba naší komunikace 

 nová webová stránka egd.cz 

 kontaktní e-mail info@egd.cz 
 

 
V případě, že zjistíte viditelné poškození distribuční soustavy (strom ve vedení, spadlé vodiče 

apod.), kontaktujte prosím níže uvedenou NON STOP LINKU EGD: 

 

 

 

 

NA TUTO LINKU SE MŮŽETE OBRACET SE VŠEMI DISTRIBUČNÍMI ZÁLEŽITOSTMI 

 

V prvních hodinách po vzniku kalamitní situace se soustředí veškeré síly a prostředky na obnovu 

páteřních linek vysokého napětí, postupně se pak odstraňují poruchy na hladinách nízkého napětí.  

 

Pokud při znovuobnovení dodávky elektřiny zůstane v obci část nebo odběrné místo bez proudu,                 

je potřeba: 

1. Zkontrolovat hlavní a všechny podružné jističe přecvaknutím do polohy VYPNUTO/OFF                      
a následně do polohy ZAPNUTO/ON 

2. Zavolat na poruchovou linku – budou se ptát na: jméno a příjmení, popř. jinou identifikaci 
dotčeného odběrného místa, adresu a popis místa, kde k poruše došlo, upřesnění poruchy, 
zpětný kontakt

 

E . O N  D i s t r i b u c e   

ŽH A V Ý  P O P E L  V  K O N T E J N E R E C H  

NON STOP LINKA EGD      800 22 55 77 
 

https://egd.cz/
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Pluhování místních komunikací (MK) – 2020-2021 ve správě Obce Věcov 
Věcov Kadeřávek Vojtěch: 
Od hl. silnice II/360 naproti zastávce, k tel. budce, přes mostek na náves (při tom vyhrnout  u sběrného místa TKO                  
a od HZ), dále pokračovat kolem has. zbrojnice k transformátoru  Od hl. silnice II/360 u restaurace přes most k prodejně 
Jednoty COOP a pokračovat kolem dětského hřiště na hlavní silnici II/360 naproti kravínu ZD  Od křižovatky u Agrofarmy 
Kadeřávek  nahoru k bytovkám čp. 77-79  a k nové výstavbě u hřiště, také od Agrofarmy k novost. dřevěných domků pod 
vodojemem k Božím mukám (po vodoměrnou šachtu vodovodu a dle možností až po vodárnu), od bytovek čp. 77-79  
pokračovat vrchem kolem čp. 21 až k čp. 82  Podle možností vyhrnout obecní parkoviště (Matějkovo), komunikaci před 
obecním úřadem čp. 61 a pod základní školou čp. 66 dolů na náves. Dále u zastávky autobusu a před bránou sběrného 
dvora.  Od čp. 2 na návsi kolem čp. 37 ke koupališti a zpět kolem  čp. 47 k čp. 2  Pokud bude zamrzlá zem a nebo větší 
vrstva ujetého sněhu tak i vyhrnout komunikaci od čp. 22 a pod čp. 40 ke škole  Častěji prohrnovat u zastávky autobusu 
a přes náves (z důvodu ujíždění nahrnuté vrstvy sněhu).  Dle možností  a pokud bude větší vrstva sněhu nebo podmrzlo 
vyhrnout kolem čp. 19 (nezpevněná) a čp. 17 (nad děts. hřištěm).  
Na požádání prohrnout cestu ke Korábu čp. 31 a kopec do Míchova a do Odrance. 
Odranec Kadeřávek Vojtěch: 
Autobusová otočka u KD čp. 6, u kontejnerů PDO  Od KD dále přes náves kolem čp. 17 až ke kú. Kuklík (dřevěné 
posezení)  Od KD do Hliníků kolem čp. 24 a čp. 3 až k hl. silnici č. 36037  Od zvoničky kolem HZ čp. 57 zadem                   
za čp. 5 směrem ke kravínu  Horní cestu od čp. 17 k nové výstavbě (nezpevněná) po dílnu čp. 67 – pozor na vyčnívající 
uzávěry vody 
Na požádání vyhrnout na Zadní Koníkov k  čp. 45, a dle možností prohrnovat k vodárně. 
Jimramovské Pavlovice Totušek David, Totušek Vlastimil: 
Od hlavní silnice č. II/360 u Bořiny kolem kravína až ke křižovatce pod rybníkem a pokračovat kolem rybníka na návsi  
s odbočkou k čp.15 a k čp.43  Od zastávky autobusu po čp. 45, od hlavní silnice u  lípy pod čp. 19 k čp. 22 a čp. 63 + 
odb. k čp. 21,  od hl. silnice u  lípy  k čp. 44 a parkoviště   Od hl. silnice 36034 k čp. 24 po stodolu  Naproti lihovaru k 
čp. 23, nádvoří lihovaru a u kontejnerů  Od hl. silnice nad čp. 7 a k čp. 8  Od zatáčky nad lihovarem k nové výstavbě 
RD po čp.62 a  od statku k čp. 61  Prostor u zastávky autobusu, u kontejnerů  PDO a před hasičskou zbrojnicí.  
Míchov Totušek David, Totušek Vlastimil: 
Od dřevodílny k aut. zastávce u hl. silnice, dále kolem výletiště pod rybníkem   Od hl. silnice u zvoničky kolem kovárny 
(zde i rozšířit) až čp. 45, k tomu odbočka k čp.14  a kolem dětsk. hřiště k trafu a pokračovat kolem čp. 7   Od dětského 
hřiště kolem čp. 28 k rybníku na návsi Od hl. silnice kolem sportovního hřiště po silážní jámu areálu ZD a křižovatku                
u čp. 52.  Od hl. silnice k čp. 50,  od hl. silnice k čp. 1 a nahoru kolem čp. 29 na hl. silnici Dle možností vyhrnovat                  
u has. zbrojnice, u zastávky autobusu, u kontejnerů TKO, a u vodojemu.   
Na požádání prohrnout komunikaci k čp. 38 
Roženecké Paseky Totušek David, Totušek Vlastimil: 
 Parkoviště a plocha kolem kulturního domu čp. 1 vč. rampy u prodejny, u kontejnerů + odbočovací pruh u zastávky 
autobusu  MK z hlavní silnice č. 360 na Štarkov přes Spálený Dvůr až na Míchovák + odbočka k čp. 16  MK od hl. 
silnice č. 360 kolem čp. 19 k čp. 15  Cestička pod čp 46  (od zastávky) ke Štarkovu–po potok (nezpevněná). Nejlépe až 
bude podmrzlo  
Koníkov Totušek David, Kadeřávek Vojtěch: 
 MK  od hl. silnice u horní dřevěné aut. zastávky kolem čp. 22 až k Laštovičkovým  MK od křížku pod Havlíčkovými 
spodní cestou kolem Slámových a Řádkových až k hl. silnici směr Odranec  Plochu u obou zastávek autobusu                               
a u kontejnerů TKO  Dle možností k čp. 25 – nezpevněná.  
Na požádání prohrnout Uhelnici 
 V naléhavých a nutných případech možno prohrnout MK i navíc (např. pohřeb, svatba, požár, stěhování, kalamita                     
a jiné). Navíc bude prováděno vyhrnování křižovatek, rozšiřování cest a odstraňování závějí při větších kalamitách.  
Přednostně budou vyhrnuty hlavní MK po obcích před ranním autobusem tj. cca do 6:30 h.  
Prohrnovači: Vojtěch Kadeřávek tel. 731 782 595, Totušek David tel. 732 441 067, Totušek Vlastimil tel. 
605 808 322.  
Sypač – Vojtěch Kadeřávek tel. 731 782 595 
 

Obec Věcov nezajištuje ani nehradí individuální prohrnování či posyp k rodinným domům, garážím 
či provozovnám apod. soukromých cest!!!  Toto je třeba objednat samostatně s prohrnovači !!! 
 

Z I M N Í  Ú D R Ž B A  M Í S T N Í C H  K O M U N I K A C Í  
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Nezapomenutelná sezona 2020 

Ačkoliv se to nyní může zdát jako fikce, mladí hasiči SDH Odranec v letošním roce trénovali, 

závodili a dokonce i tábořili. Pojďte si tuto zkrácenou, ale veleúspěšnou sezonu připomenout s námi. 

V lednu tohoto roku jsme se s dětmi začali opět scházet na tréninky v odraneckém kulturáku. 

Začali jsme trénovat, do té doby nic netušíc, na jediný vnitřní závod, TFA ve Žďáře nad Sázavou.                               

Na  pódium se povedlo probojovat našemu nejmladšímu účastníkovi, Samíkovi Bobulovi, který si na krk 

pověsil stříbrnou medaili. Všichni ostatní si vedli velmi dobře, a tak jsme si na Odranec dovezli ještě 

košík bramborových medailí. 

A přišlo přerušení. Žádné další tréninky, žádné soutěže. Jenom plány, které čekaly na uskutečnění. 

Jakmile to bylo možné, děti se s nadšením začaly scházet na tréninky i několikrát týdně. Tušili jsme,                       

že rok 2020 bude ten průlomový. Příprava a výkony na tréninku byly neskutečné. Při požárním útoku 

padaly časy, o kterých se nám doposud jenom zdálo. Děti byly výborné. Nás vedoucí to hřálo u srdce, 

ačkoliv nás hluboko v žaludku tlačil pocit, že se nebudou moci předvést, že ze závodů nebude nic. A pak 

to bylo i oficiální – Soptík 2020 zrušen. Po rychlé schůzi se však našly tři sbory, kterým bylo stejně jako 

nám líto, že snaha dětí by přišla vniveč. Nebude tedy žádné celkové hodnocení, ale tři pohárovky – 

Odranec, Dlouhé, Maršovice. 

S optimismem, že letos se děti přece jenom na startovní čáru postaví, odjeli jsme na třídenní tábor                          

na chatu. Účelem mise Milovy-Blatiny bylo stmelovat tým, potrénovat na poprázdninové závodění a 

hlavně užít si legraci a společného léta. První závody, které nás čekaly, byly na domácí půdě a to je přece 

jen výzva.  

6. 9. se začaly na odranecké hřiště sjíždět hasičské vozy a z každého vyskakovaly davy natěšených 

dětí, aby se utkaly o pohár obce Odranec!  Našim tajným přáním bylo, aby pohár zůstal doma. Na startovní 

listinu jsme zapsali dvě mladší družstva. Tým tvořený ze zkušenějších a ostřílených dětí se na start 

postavil jako první. Všem přihlížejícím spadla brada. Hned v prvním pokusu jsme ukázali, jaká je naše 

síla. Áčko první kolo suverénně vyhrálo. B tým se bohužel trápil, ale alespoň sbíral cenné zkušenosti. 

V druhém kole jsme pro soupeře byli jak lovná zvěř, kterou, k našemu smutku, skolila Nová Ves.                        

Ale poslední pokus jsme měli my. Stále jsme měli osud ve svých rukou, ale bohužel nás srazila naše 

obrovská přemotivovanost a pokus se nepodařil. Přišlo obrovské zklamání, ale slzy nakonec vystřídala 

radost. Radost, ze stříbrné medaile, kterou si malí závodníci pověsili na krk před svými maminkami, 

tatínky, babičkami a všemi kdo je podporují. 

Snaha při trénincích byla ještě větší, protože takhle blízko vytoužená zlatá medaile ještě nikdy 

nebyla. Dlouhé se mělo na co těšit. Jenom týden po Odranci pouze šest statečných vyjelo bojovat za celý 

oddíl. Tým seskládaný asi půl dne před soutěží byl možná nervózní, a tak první pokus nestačil ani                        

na stupně vítězů. Zespodu se však na přední příčky útočí s větší lehkostí. S lehčí hlavou můžete cvaknout 

koš už za běhu, rychle nasát, spojit rozdělovač jako blesk, sestřelit terče na první dobrou… A nebo                        

to udělat všechno najednou a rozpoutat šílenství a slzy radosti. Jako mladší družstvo Odrance při druhém 

pokusu. Klaplo všechno, co si děti i trenéři přáli. Čekat na další čtyři pokusy soupeřů byla muka. Ale s tím 

nejkrásnějším závěrem. Odranec nade všemi. Nejvýš. Po třech letech se povedlo to, co jsme si jednou 

přáli. Už nejsme nováčci, jsme šampioni a vy si na nás dejte pozor! Byli jsme šťastní, hrdí a spokojení. 

Třetí místo v Maršovicích týden poté bylo jenom třešničkou na dortu. A to, že i B tým obsadil 

krásné šesté místo, byla šlehačka na vršku. Děti před miniseriálem závodů chtěly být alespoň jednou 

první, po odraneckém stříbru se rozhodly získat z každého závodu medaili. A tak si splnili obojí. A my 

jim rádi splnili slib, co jsme dali a na jaře, vyrazíme kamkoliv si naši malí hrdinové řeknou. 

Chtěl bych poděkovat realizačnímu týmu mladých hasičů, který tvoří Roman Dostál, Milan 

Lamplot, Marek Bobula, Pavel Macháček za skvěle odvedenou práci jak při trénincích, táboru a soutěžích 

a hlavně Věře Jílkové, která je občas tím nejdůležitějším neviditelným lanem všech odraneckých událostí. 

Přeji za sebe i za SDH Odranec všem krásné Vánoce a veselejší rok, než byl právě ten, kterým jsme se 

prokousali až sem.  

Děkuji Jan Buchta
 

M L A D Í  H A S I Č I  O D R A N E C  
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Finanční úřad pro Kraj Vysočina upozorňuje na blížící se termín pro podání daňového přiznání 
k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021: 
TERMÍN: 31. prosinec 2021 
KDO MÁ POVINNOST PODAT: 

 Poplatníci, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu 
nebo zdanitelnou jednotku 

 Poplatníci, kteří na v minulosti přiznané zdanitelné stavbě provedli přístavbu, nástavbu 
nebo ji částečně zlikvidovali a na základě těchto změn došlo ke změně druhu nebo výměry 
pozemku 

INFORMACE K PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ 
Veškeré informace naleznete na www.financnisprava.cz  
V případě dotazů doporučujeme kontaktovat územní pracoviště Strojírenská 28, 591 01 Žďár nad 
Sázavou: p. Miroslava Mrkosová, tel. 566 652 371, email: miroslava.mrkosova@fs.mfcr.cz  
Informace k osvobození pozemků remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých 
travních porostech dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí v souvislosti                                      
s přechodným obdobím, upraveným novelou 
Upozorňujeme poplatníky, kteří si uplatňují osvobození pozemků remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné 
půdě, trvalých travních porostech dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o dani z nemovitých věcí, tj. do 31. 12. 2019, 
aby si zkontrolovali, zda mají remízek, háj či větrolam zapsán do evidence ekologicky významných prvků                         
v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“), případně, aby si jej do této evidence zaevidovali. Od 1. 1. 2022 budou 
osvobozeny tyto krajinné prvky: skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad                        
a to pouze pokud budou zaevidovány do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS. 
V případě, že tyto krajinné prvky nebudou v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány, nebudou splněny 
podmínky pro osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani                                          
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a poplatníci si nebudou moci na následující 
zdaňovací období uplatnit nárok na jejich osvobození. Těmto poplatníkům vznikne povinnost podat daňové 
přiznání na zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022. 
Poplatníkům vznikne taktéž povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2021, pokud                            
po zaevidování výše uvedeného krajinného prvku dojde ke změně rozsahu osvobození oproti dosud 
uplatňovaném osvobození. 
Změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen 
„SZIF“) na základě podnětu (nejčastěji vlastníka, uživatele, orgánu státní správy, obce). Tento podnět lze 
podat písemně (nikoliv e-mailem), prostřednictvím datové zprávy případně osobně na kterémkoliv 
pracovišti SZIF, Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dále jen „OPŽL“). Bližší informace k podání podnětu lze 
nalézt na adrese: 
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku.  
Termín případné schůzky je možný pouze po předchozí dohodě. K návštěvě pracovišť by mělo docházet pouze 
v případě neodkladných záležitostí, i nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt. Při návštěvě 
pracoviště SZIF bude vyžadováno dodržování základních bezpečnostních a hygienických nařízení, a to: 
používání odpovídajících ochranných pomůcek, min. ochrannou roušku či jiné účinné zakrytí nosu a úst,                         
a dále dodržování bezpečné min. 2 m vzdálenosti mezi jednotlivými osobami.    
Podrobnější informace k uvedené problematice naleznete v informaci, kterou Finanční správa ČR vydala pro 
poplatníky dne 18. 12. 2019, na tomto odkazu https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-
dani/Informace-novela-ZDNV-LPIS-par4-1k_1219.pdf.  
Flídr Milan Ing. referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS Strojírenská 1089/14, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Oddělení příjmu žádostí a LPIS, tel.:  +420 725 836 555, email: Milan.Flidr@szif.cz 
 

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

D A Ň  Z  N E M O V I T O S T Í  

http://www.financnisprava.cz/
mailto:miroslava.mrkosova@fs.mfcr.cz
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