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Občasník Obecního úřadu ve Věcově                                     3/2021 
Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov                                                  
 www.vecov.cz  obec.vecov@tiscali.cz     59244 Věcov 61    566 562 821 
 
 
 
 
 

 PŘERUŠENÍ SVOZU ORANŽOVÝCH KONTEJNERŮ                             
NA BIOODPAD 
Upozorňujeme občany, že z technických důvodů se nebudou vyvážet oranžové 

kontejnery na bioodpad. Žádáme vás o předností využívání domácích kompostérů. 
Pro ukládání malého množství prosím využívejte hnědé popelnice ve sběrných 

místech TKO, větší množství je možné po domluvě s p. Prchalem odvést                                        
do kompostárny za kravínem ve Věcově (důležité je při skládání přihazovat hmotu                  
na KRÁTKÉ řady!!!) 
 

 PLATEBNÍ KARTY 
Obecní úřad Věcov oznamuje občanům, že zahájil příjem plateb prostřednictvím 
platebních karet.  
Bezhotovostně je možno hradit poplatky vybírané obcí (odpady, poplatek za psa), 
vodné, stočné, nájmy, správní poplatky, faktury apod.  
 

 
 
 

ZP R Á V Y  Z  O B C E  

http://www.vecov.cz/
mailto:obec.vecov@tiscali.cz
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 VYHLÁŠKA O DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU 
Jako každý rok prosíme s příchodem letního počasí občany o respektování Obecně závazné 

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

o nedělích a svátcích 

v době od 6:00 do 9:00 hod. 

a od 12:00 do 22:00 hod. 
veškerých činností spojených s užíváním zařízení a strojů způsobujících hluk, například sekaček 

na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů. Respektujte své spoluobčany, kteří chtějí 

odpočívat a užít si těchto dnů v klidu bez rušení zvukem zahradní techniky či jiných zdrojů hluku.  

 

Děkujeme a věříme ve vzájemnou ohleduplnost    Obecní úřad Věcov 

 

 

 ODEČTY VODOMĚRŮ V ČERVNU 2021: 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme všechny odběratele vody z obecních vodovodů                         
o nahlášení stavu vodoměru do 27. června 2021 (tel. 566 562 821, email obu.vecov@tiscali.cz). 
V následujícím týdnu budou odpočty provádět pracovníci obce. Pokud nebude odečet vodoměru 
umožněn, bude se spotřeba stanovovat odhadem dle předchozího odběrného roku bez nároku                    
na reklamaci. 
Cena vodného a stočného pro rok 2021 schválená Zastupitelstvem obce: 
Vodné  36 Kč/m3 
Stočné  15 Kč/m3 
Žádáme odběratele, kteří doposud nemají podepsanou novou smlouvu na odběr vody a odvod 
odpadních vod, aby se dostavili co nejdříve na obecní úřad k podpisu. 
 
 
 

 
 

Výpis z Usnesení řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 4/2021 
konaného dne 10. května 2021 v 19:00 hodin v Míchově čp. 21 

Přítomni:  Eva Laštovicová, Mgr. Miroslava Prudká, Milan Lamplot, Ing. Jan Chroust, Jana 
Kadeřávková, Dana Kašová, Mgr. Aleš Tulis, Jan Kostečka, Marek Buřval, Helena Vraspírová, 
Jaroslava Bobková, Milan Černý, Pavel Topinka, Ing. Jiří Mareček 
Omluveni: Pavel Prchal                Hosté: dle prezenční listiny 
 

Kontrola usnesení 

 Přepis kroniky – splněno 

 Staré fotografie – trvá  

 Lokalita na ukládání zeminy – trvá  

 Podání žádosti o dotaci z programu Obnova venkova na fasádu lihovaru v Jimramovských 

Pavlovicích – rozpracováno 

U S N E S E N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  

mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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 Požadavek na informaci o provedených pracích v místní části Roženecké Paseky                                     

za posledních 5 let (p. Buřval) – splněno, Příloha ZO 4/2021 č. 1  

 Odpověď starostky obce p. Jamborové MěÚ NMnM o protipovodňovému řešení v obci Věcov 

k odvodu dešťové vody – splněno  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení 

 Informaci o požadavku hlásit odběr vody z vod. řadu (hasiči) na OÚ a úniku vody v Odranci 

 Žádost p. Karla Mazálka, Omice o odkup části pozemku pč. 171/4 v kú. Míchov 

 Žádost Diakonie ČCE, střediska Myslibořice o dar na stavbu domova pro seniory s demencí 

v Novém Městě na Moravě 

 Nabídku p. Hájka z Klubu českých turistů na aktualizaci map Věcova a okolí 

 Poskytnutí příspěvku za státního rozpočtu dle Zákona č. 95/2021 o kompenzačním bonusu 

pro rok 2021 ve výši 29.832,22 Kč 

 Pojistnou smlouvu č. C8603282761 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS8                                  

u Kooperativy pojišťovny a.s. 

 Plánované opravy silnic v okrese Žďár nad Sázavou v roce 2021 

 Žádost osadního výboru Míchov: 

o Doplnění veřejného osvětlení u nových domů ve spodní části obce  

o Oprava střešní krytiny a okna u boudy na fotbalovém hřišti 

o Odkalení vodovodu, údržba hydrantů a uzávěrů 

o Pokácení posledního stromu u zvonice 

o Zabezpečení elektrorozvaděč u hasičské zbrojnice 

o Zabezpečení závorou, fotopastí vyvážení sutě u hřiště 

 Připomínky zastupitelů k vyvážení sutě na skládku v Míchově, která je jen pro místní občany 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č. 1/4/2021: Program jednání zastupitelstva obce dle pozvánky  

              Hlasováno:   Pro 14  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   

 Usnesením č. 2/4/2021: Složení pracovních komisí dle návrhu: návrhová komise: Helena 

Vraspírová a Ing. Jiří Mareček, ověřovatelé zápisu: Jana Kadeřávková a Ing. Jan Chroust, 

zapisovatelka: Mgr. Miroslava Prudká 

              Hlasováno:   Pro 14  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Usnesením č. 3/4/2021: Cenu vodného v částce 36 Kč/m3 vč. DPH a cenu stočného v částce                    

15 Kč/m3 vč. DPH s účinností od 01. 01. 2021 dle Přílohy ZO 4/2021 č. 2 

Hlasováno:   Pro 14  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Usnesením č. 4/4/2021: Darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a Obcí Věcov ve výši                   

6.381 Kč na podporu vzdělávání v ZŠ a MŠ Věcov 

Hlasováno:   Pro 14  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
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 Usnesením č. 5/4/2021: Dar pro Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích v částce                    

10.000 Kč na stavbu Domova Pomněnka  pro seniory s demencí v Novém Městě na Moravě

  Hlasováno:   Pro 14  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Usnesením č. 6/4/2021: Zřízení platebního terminálu na obecním úřadě ve Věcově dle 

nabídky ČSOB    

Hlasováno:   Pro 14  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Usnesením č. 7/4/2021: Rozpočtové opatření č. 3/2021 dle Přílohy ZO 4/2021 č. 3  

Hlasováno:   Pro 14  Proti 0    Zdržel se 1 – schváleno   

 

 Usnesením č. 8/4/2021: Oznámení o jmenování p. Pavlíny Korbářové pověřencem                              

na ochranu osobních údajů   

Hlasováno:   Pro 14  Proti 0    Zdržel se  1 – schváleno   

 

 Usnesením č. 9/4/2021: Odměnu pro pověřence na ochranu osobních údajů  

               Hlasováno:   Pro 14  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 

 Usnesením č. 10/4/2021: Ing. Jiřího Marečka určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 2 

územního plánu Věcov 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 2 – schváleno    

 

 Usnesení č. 11/4/2021: Obnovení 1 ks velké informační tabule v Odranci a pořízení 50 ks 

skládacích turistických map za cenu 18.755 Kč vč. DPH        

Hlasováno:  Pro 14  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:  

 Prodej části pozemku pč. 171/4 v kú. Míchov. 

Hlasováno:  Pro 13  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno  

 

Zastupitelstvo obce ukládá:  

 Starostce obce informovat občany o stavbě Domova Pomněnka v Novém Městě                                              

na Moravě  a o možnosti poskytnutí daru Diakonii ČCE Myslibořice ve Zpravodaji 

 

   
Skončeno: 21:00 hodin               Zapsala: Helena Vraspírová 
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Obec Věcov se v loňském roce v celokrajské soutěži My třídíme nejlépe umístila ve své kategorii                         
na krásném třetím místě. Poděkování a uznání patří všem občanům, kteří třídí odpad a přispívají                
tak nejen k ochraně životního prostření, ale i do obecního rozpočtu a tím snižují i cenu za svoz 
odpadu.    
 

Pořadí Název obce Okres 

1 Obec Cejle Jihlava 

2 Obec Lipník Třebíč 

3 Obec Věcov Žďár nad Sázavou 
Hodnotí se kategorie: papír (všechny způsoby sběru), plast (všechny způsoby sběru), sklo celkem (všechny způsoby 
sběru), nápojový karton (všechny způsoby sběru), kovy (všechny způsoby sběru). Obce jsou seřazeny podle výtěžnosti 
dané komodity a účinnosti od nejlepší po nejhorší.  
 
 

Žárovky a zářivky do koše nepatří 
Vysloužilé žárovky a zářivky můžete odnést do sběrného dvora, který se nachází ve Věcově                                
u autobusové zastávky. Je otevřen v pátek celý den a v sobotu do 10:00 hodin. Sběrný dvůr                                
je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastrech našich obcí.  
 

Červené kontejnery na drobný elektroodpad 
Do červeného kontejneru na drobný elektroodpad vhazujte drobné vysloužilé elektrospotřebiče 
(kalkulačky, telefony, fotoaparáty, MP3 přehrávače, počítačové komponenty či celé počítačové 
bedny atd.), použité baterie. 
Do červeného kontejneru na drobný elektroodpad nikdy nevhazujte: televizory, monitory, zářivky, 
úsporné zářivky, velké elektrospotřebiče – tento odpad patří do sběrného dvora ve Věcově nebo 
do Jimramovských Pavlovic!!! Pračky můžete vhazovat do kontejnerů na železný odpad. 
 

 Svoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu 

Při pravidelném svozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu bylo v našich obcích odevzdáno: 

Druh odpadu                              (N=nebezpečný) Odvezené 

množství 

Poplatek za jednotku 

Barvy                                                                     N 423 kg 19 Kč/kg 

Stavební materiály s azbestem – eternit        N 125 kg 7 Kč/kg 

Asfaltové směsi s dehtem – lepenka               N 15 kg 21 Kč/kg 

Objemný odpad 460 kg 7 Kč/kg 

Lednice, mrazáky, sporáky, myčky 8 ks  

Televize, obrazovky, počítače 13 ks  

Drobné elektrozařízení 64 ks  

Zářivky, výbojky 4 ks  

Baterie a akumulátory – monočlánky  68 ks  

 
 

M Y  T Ř Í D Í M E  N E J L É P E  



 

 

6 

 

 

 
 

 
 Přílohou tohoto vydání je tzv. Seniorská obálka. Je to tiskopis s důležitými 

zdravotními údaji pro potřeby Integrovaného záchranného systému (IZS) v situaci 
ohrožení zdraví nebo života. Především je určená seniorům, ale pomoci může 
každému bez ohledu na věk. Seniorská obálka pomáhá při záchraně života                                       
a podporuje zodpovědnost občana za své zdraví a rodiny za své blízké. 

 Záleží jen na vás, které kolonky budou vyplněny, důležitost kolonek se na doporučení 
zdravotnické záchranná služby řídí podle „semaforu“ (nejdůležitější červená, žlutá, 
zelená) 

 Důležitá je neustálá aktualizace, např. při změně léků nebo kontaktů 

 Kartu umístěte viditelně např. na ledničku nebo vnitřní stranu vstupních dveří 

 Můžete přidat i poslední zprávu od lékaře 
 

Seniorskou obálku můžete získat na obecním úřadě ve Věcově, volně ke stažení ji najdete         
na https://seniorivkrajich.mpsv.cz/wp-content/uploads/2021/03/SO_A4_ICE_karta.pdf  
 

 

 

Jak si vyřídit voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny 
Při volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu tohoto roku mohou voliči využít voličský průkaz.  
Ten si můžete vyřídit nejpozději sedm dní před začátkem voleb. S voličským průkazem můžete 
následně volit i jinde, než ve volebním okrsku, kde jste zapsáni k trvalému pobytu.  

 Voličský průkaz vydává voliči obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště. O volební průkazy 
lze začít žádat ode dne vyhlášení voleb a žádost musí úřad obdržet nejpozději sedm dní před 
dnem voleb. 

 Jednou možností je listinná žádost s úředně ověřeným podpisem zaslaná na adresu úřadu 

 Další možnost je elektronická prostřednictvím osobní datové schránky 
V žádosti (není stanoven jednotný formulář) je nezbytné uvést své jméno, datum narození, trvalé 
bydliště a telefonický nebo emailový kontakt. Zároveň uveďte i to, jak si chcete průkaz vyzvednout. 
To můžete provést osobně na úřadě, případně si průkaz nechat zaslat na předem zadanou adresu. 
Poslední možností je předání průkazu pověřené blízké osobě. Ta ovšem musí být vybavena plnou 
mocí voliče, kde bude úředně ověřený podpis. 
Příslušné úřady vydávají voličské průkazy nejdříve 15 dnů před volbami.                                                                                    

 
 
 

Za redakční radu: Pavlína Korbářová, Mgr. Miroslava Prudká, Eva Laštovicová 

S E N I O R S K Á  O B Á L K A  

V O L B Y  D O  P O S L A N E C K É  S N Ě M O V N Y  

https://seniorivkrajich.mpsv.cz/wp-content/uploads/2021/03/SO_A4_ICE_karta.pdf
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