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 Výpis z Usnesení z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 7/2021 
konaného dne konaného dne 9. srpna 2021 v KD Roženecké Paseky čp. 1 

Přítomni:  Eva Laštovicová, Ing. Jiří Mareček, Mgr. Miroslava Prudká, Ing. Jan Chroust, Jana 
Kadeřávková, Dana Kašová, Helena Vraspírová, Pavel Prchal, Bc. Jaroslava Bobková, Milan Černý, 
Pavel Topinka, Jan Kostečka – příchod v 19:10 hod. 
Omluveni: Milan Lamplot, Mgr. Aleš Tulis, Marek Buřval 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení: 

o Fotografie do chystané knihy – trvá  
o Lokalita na ukládání zeminy – trvá  
o Nové místo na kontejnery v Koníkově – trvá  

 Informace z RO – obsazení prvního sociálního bytu v Jimramovských Pavlovicích sl. 
Prchalovou 

 Instalování žaluzií do koupelen v sociálních bytech 

 Průběh rekonstrukce ředitelny ZŠ Věcov 

 Průběh opravy sběrového vozidla na bioodpad 

 Průběh oprav veřejného vodovodu v Odranci – výměna 2 ks čerpadel k dávkovačům                    
po zkratu po bouřce (45.000 Kč) a oprava prasklého potrubí (uznaná reklamace) 

 Nabídku p. Divíška – prezentace obce v publikaci Města a obce Vysočiny, 1/2 strany                      
za 4.950 Kč 

 Informace o chystané úpravě pojištění majetku obce (budova lihovaru po zhodnocení                   
o půdní vestavbu sociálních bytů, vodovod Odranec) 

 Dotaz na možnost dopravního omezení v obytné části Věcova, zejména lokalita „U hřiště“ 

 Informaci o dodržování nočního klidu dle Zákona č.  251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 3/7/2021:  Prodej pozemků dle Záměru č. 4/2021/KP: část pozemku p.č. 

493/11  o výměře 23 m2   a pozemek p.č. st. 62 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Míchov, za cenu 10 
Kč/m2 p. Františku Kašovi, Míchov 7. Dle GP č. 124-15/2021. OsV Míchov s prodejem 
souhlasí.   Hlasováno:   Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 Usnesením č. 4/7/2021: Prodej pozemku dle Záměru č. 4/2021/KP: pozemek p.č. 493/19 
o výměře 18 m², v k.ú., Míchov, za cenu 10 Kč/m2 p. Petru Slámovi, Míchov 44. Dle GP č. 124-
15/2021.  OsV Míchov s prodejem souhlasí. 

Hlasováno:   Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

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

http://www.vecov.cz/
mailto:obec.vecov@tiscali.cz
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 Usnesením č.  6/7/2021: Rozpočtové opatření č. 6/2021 dle Přílohy ZO 07/2021 č. 1  
Hlasováno:   Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 Usnesením č. 7/7/2021: Finanční dar ve výši 15.000 Kč pro SDH Věcov na závody Věcovský 
plamínek Hlasováno:   Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Usnesením č. 5/7/2021: Záměr č. 5/2021/UP – přenechání do užívání část pozemku p.č. 

124/3, ostatní plocha, o výměře cca 4 m2 v kú. Věcov   
Hlasováno:   Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

Skončeno: 21:00 hodin                                                                                      Zapsala: Helena Vraspírová 
 

 Výpis z Usnesení z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 8/2021 
konaného dne 6. září 2021 v 18:00 hodin v Koníkově čp. 22 

Přítomni:  Eva Laštovicová, Ing. Jiří Mareček, Mgr. Miroslava Prudká, Jana Kadeřávková, Dana 
Kašová, Helena Vraspírová, Pavel Prchal, Milan Černý, Pavel Topinka, Milan Lamplot, Mgr. Aleš Tulis, 
Jan Kostečka – příchod 19:05 hodin 
Omluveni: Ing. Jan Chroust, Bc. Jaroslava Bobková, Marek Buřval 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení: 

o Fotografie do chystané knihy – trvá  
o Lokalita na ukládání zeminy – trvá  
o Nové místo na kontejnery v Koníkově – trvá  

 Informaci o dotačním programu „Obchůdek 2021+“ 

 Návrh OZV obce Věcov o nočním klidu a ukládá starostce doplnit text 

 Informace z Rady obce: povolení výjimky o nejnižším počtu žáků v ZŠ Věcov 

 Informace o správě a užívání obecního majetku 

 Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce kanalizace na pozemku pč. 350/2 v kú. Věcov – termín 
21. září 2021 v 9:00 hodin. Zúčastní se starostka, místostarosta a předseda OsV Věcov 

 Nabídku prezentace obce v tisku Náš kraj – vydávaným MF Dnes 

 Nabídku spolku NAŠE ODPADY 

 Plán jednání ZO do konce roku 2021 

 Informace o připravovaném dotačním programu na opravu komunikací.   

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č.  1/8/2021: Změnu programu jednání zastupitelstva – nový bod 9) Schválení 

přenechání pozemku do užívání dle Záměru č. 5/2021/UP. Číslování dalších bodů posunuto. 
               Hlasováno:   Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno  

 Usnesením č. 3/8/2021: Kupní smlouvu na prodej pozemku pč. 412/48 o výměře 481 m2 
v kú. Věcov mezi Obcí Věcov a p. Ludmilou Zítkovou, Polní 1369, Nové Město na Moravě dle 
Přílohy ZO 8/2021 č. 1 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.  

Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 Usnesením č. 4/8/2021: Ukončení pořizování Změny č. 2 Územního plánu Věcov. 
Pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu obce Věcov je MěÚ Nové Město na Moravě jako 
příslušný úřad územního plánování. 

Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   

 Usnesením č.  5/8/2021: Zastupitelstvo obce Věcov příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
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stavební zákon) schvaluje za použití ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu č. 2 o 
uplatňování Územního plánu Věcov za období 2015 – 2021. Obsahem je pokyn pro 
zpracování nového územního plánu. 

Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno   
 

 Usnesením č. 6/8/2021: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení Územního plánu Věcov. 
Určeným zastupitelem pro pořízení Územního plánu Věcov schvaluje místostarostu obce 
Ing. Jiřího Marečka. Zastupitelstvo obce Věcov schvaluje podání žádosti o pořízení Územního 
plánu Věcov Městskému úřadu Nové Město na Moravě jako příslušnému úřadu územního 
plánování. Hlasováno:   Pro 10  Proti 0    Zdržel se 1 – schváleno   
 

 Usnesením č. 7/8/2021: Pana Pavla Topinku členem finančního výboru 
Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 8/8/2021: Rozpočtové opatření č. 7/2021 dle Přílohy ZO 8/2021 č. 2 
Hlasováno:   Pro 11  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 
 

 Usnesením č. 9/8/2021: Dle Záměru č. 5/2021/UP přenechání do užívání část pozemku pč. 
124/3 o výměře 4 m2 v kú. Věcov firmě Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 pro umístění Z-BOXU 
a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 
užívání. Hlasováno:   Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Starostce obce nafotit nedostatky stavby vodojemu v Odranci a sepsat reklamaci. 

 
Skončeno: 20:10 hodin      Zapsala: Helena Vraspírová 
 
 
 
 
Co vedlo lidi ve středověku ke krádeži?  
Pominu grázly, rošťáky, gaunery a zločince. Ti se rodili vždy a zase budou. Hlavním důvodem byl hlad 
a boj o přežití.  
A trest? Ten byl krutý. V lepším případě výprask a vězení. V horším useknutá ruka. 
Co vede lidi v dnešní době ke krádeži? Že by to byl hlad? Rozhodně ne. Vzpomeňte si, kolik jídla 
vyhodíte za týden, měsíc. 
Že by závist a zloba? Těch je mezi lidmi hodně. Co vede lidi ke krádeži paprik, rajčat, brambor nebo 
cibule? Snad to není projev uznání, jací jsme dobří zahradníci a pěstitelé. Tento projev zájmu mě 
zaráží a uráží.  
Ještěže už zahradnická sezona končí a s ní i polní pychy nejen na Roženeckých Pasekách. 
 
Jestlipak víte, že… 
Lesní pych (lesní škodu) definoval § 60 lesního zákona č. 250/1852 ř. z. taxativně vyjmenovaným jednáním bez 
svolení majitele lesa, šlo např. o nedovolený sběr klestí, loupání kůry, osekávání větví, kopání kořenů, sbírání 
mízy, hub, lesních bylin a plodin (borůvky, jahody) nebo vhánění dobytka do lesa. Polní pych upravovaly 
jednotlivé zemské zákony, v českých zemích to byly zákony o ochraně polního majetku č. 76/1875 čes. z. z., 
12/1875 mor. z. z. a 21/1875 slez. z. z., které jednotně stanovily, že je zakázáno vnikat na uzavřené cizí pozemky 
nebo odstraňovat cizí ploty, dále na cizích pozemcích prošlapávat cesty, séct trávu, sbírat listí nebo spadané 
ovoce, vytvářet skládky, používat cizí hospodářské nástroje apod.  

Miroslava Prudká 

K  ZA M Y Š L E N Í  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A9_Slezsko
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Oznámení o době a místě konání voleb 
Starostka obce Věcov podle § 15 zákona č. 247/1995   Sb.,                   
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně                           
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje: 
1.   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
     dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
     dne 9. října 2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 
 2.   Místem konání voleb je ve    

 volebním okrsku č. 1 volební místnost v budově lihovaru v Jimramovských Pavlovicích                 
čp. 14 pro voliče bydlící v obci Jimramovské Pavlovice 

 volebním okrsku č. 2 volební místnost v obecním domě v Míchově čp. 21 – přízemí, pro voliče 
bydlící v obci Míchov 

 volebním okrsku č. 3 volební místnost v budově Základní školy ve Věcově čp. 66 – přízemí 
pro voliče bydlící v obci Věcov 

 volebním okrsku č. 4 volební místnost v kulturním domě v Odranci čp. 6 pro voliče bydlící 
v obcích Odranec a Koníkov 

 volebním okrsku č. 5 volební místnost v kulturním domě v Roženeckých  Pasekách čp. 1 – sál 
KD pro voliče bydlící v obci Roženecké Paseky 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem). 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

     Ve Věcově dne 14. září 2021                                   Eva Laštovicová, starostka obce 

Průběh hlasování 
 Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 

razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. 
 Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
 S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě 

hlasovacích lístků, jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může 

zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím 

lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). 
 Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas 

voliče neplatný. 
 Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 

lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 
 Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou 

volební komisí do volební schránky. 
 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost                             
do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy                                 
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. 

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  
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  HYGIENICKO-EPIEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI: 

 PŘEDNOSTNÍ HLASY ZAŠKRTNĚTE DOMA – PSACÍ POTŘEBY VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 

BUDOU POUZE NA VYŽÁDÁNÍ  

 DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI VSTUPUJTE VÝHRADNĚ S OBLIČEJEM ZAKRYTÝM 

ROUŠKOU NEBO RESPIRÁTOREM  

 DODRŽUJTE ROZESTUPY  

 DOKLAD TOTOŽNOSTI PŘEDKLÁDEJTE POUZE K NAHLÉDNUTÍ – PŘIDRŽENÍM PŘED 

ČLENEM VOLEBNÍ KOMISE NEBO POLOŽENÍM NA STŮL 

 NEPOHYBUJTE SE ZBYTEČNĚ PO BUDOVĚ  

 
 
 
 
 

Nový školní rok 
Ve středu 1. září začal nový školní rok. Snad už to bude ten starý dobrý, který trvá 10 měsíců a budou 
v něm výlety a výšlapy do okolí, karneval, soutěže, olympiáda, návštěva galerie nebo muzea.                  
Po 5 letech dochází ke snižování počtu žáků. Dvojtřídce s počtem 23 žáků byla zřizovatelem udělena 
výjimka z nejnižšího počtu žáků (vyhláška stanoví počet 24). Příští školní rok už budeme zase 
jednotřídka. 

Kolik žáků usedlo do školních lavic? 
 

Roč. Počet 
žáků 

Chlapci Dívky Jimr. 
Pavlovice 

Koníkov Odranec Roženecké 
Paseky 

Věcov 

1. 3 1 2 1    2 

2. 3 3   1 1 1  

3. 3  3    2 1 

4. 5 3 2  1 1 1 2 

5. 9 4 5 1 1  2 5 

celkem 23 11 12 2 3 2 6 10 

 
Složení zaměstnanců: 
Mgr. Miroslava Prudká, I. třída (1. 2. a 3. ročník) 
Mgr. Jan Alexander Kuchař, II. třída (4. a 5. ročník) 
Renata Ondrůchová, DiS. Vyučující v I. třídě a vychovatelka ŠD 
Kristýna Procházková, vyučující ve II. třídě a školní asistentka. 
 
Od září 2021 do srpna 2023 je ve škole realizován dotační program z prostředků EU 
Šablony II v ZŠ a MŠ Věcov. 
Oblasti: personální podpora v ZŠ (školní asistent) 
              rozvojové aktivity pro žáky (konverzace v anglickém jazyce) 
              projektový den ve výuce 
              personální podpora v MŠ (školní asistent) 
              rozvojové aktivity v MŠ – projektový den mimo školu 

 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  V Ě C O V  
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Letošní rok byl pro nás všechny hodně náročný díky covidu. Díky rozvolnění jsme se mohli zúčastnit 
jarních závodů.  
15. května jsme jeli na jarní kolo hry Plamen do Laviček. Starší žáci se umístili na 10. místě a mladší 
se umístili na 4. místě. Dne 22. května se konala soutěž dorostu, kde za nás závodilo smíšené 
družstvo, které obsadilo 1. místo. 19. června se konal tradiční závod O pohár starosty města Svratky, 
kterého jsme se zúčastnili  s družstvem mladších, starších a také poprvé s družstvem přípravky, tedy 
dětí od 3 do 6 let. Soutěžilo se v disciplínách požární útok a štafeta CTIF. Družstvo přípravky se svého 
prvního závodu zhostilo na výbornou a zvítězilo, družstvo mladších svojí bojovností obsadilo krásné 
druhé místo a družstvo starších po páté v řadě zvítězilo.   
V neděli 16. srpna jsme uspořádali výlet na Dolní Moravu, který byl dotačně podpořen MŠMT.                        
V krásném počasí se  zúčastnilo  44 výletníků jízdy lanovkou, dále pak stezkou v oblacích a poté zpět 
lanovkou  a nebo  ti odvážnější vyzkoušeli 3 km dlouhou jízdu na bobové dráze. V resortu jsme                     
si dali společný oběd, děti si užily i další adrenalinové atrakce a vyrazili jsme domů.  
Měsícem září začal dětem školní rok 2021/22 a také nový ročník hasičských závodů. 
5. září jsme závodili s družstvem starších v požárním útoku na Odranci, kde jsme se umístili                             
na 4. místě. Byli jsme hned pozváni 12. září na závody do Zubří, kde se družstvo starších umístilo                
na 2. místě a v hodnocení proudařů na našem proudu obsadila 1. místo Denisa Č. s časem 15:89 s.  
11. září se děti zúčastnili soutěže TFA ve Svratce. V soutěži jednotlivců se ve svých kategoriích 
umístili L. Cacková a A. Černý oba shodně na 2. místech, ostatní soutěžící skončili těsně pod stupni 
vítězů. 
Všem dětem děkujeme za jejich bojovnost a rodičům nejmenších děti za skvělou pomoc. Ještě 
jednou díky. 
Už nyní se připravujeme na podzimní kolo hry Plamen, který se koná v Otíně 9. října. 
Ale před okresním závodem hry Plamen Vás všechny zveme 25. září 2021 od 8 hod. na místní 
hřiště, kde proběhne závod Věcovský Plamínek. Budou soutěžit nejmenší do 6ti let, mladší, starší 
i dorost.                                                                                                         Přijďte naše děti podpořit!!!  
 
 

 
 
 

 

M L A D Í  H A S I Č I  V Ě C O V  
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Sbor dobrovolných hasičů Věcov a obec Věcov  
Vás srdečně zvou na  

VĚCOVSKÝ  PLAMÍNEK 
Hřiště ve Věcově         Sobota 25. září 2021 
 
Nástup družstev: 8.00 hod. 
 
DISCIPLÍNY: 

 Přípravka  

 Mladší a starší: 
o Štafeta 4x60 m 
o Štafeta požárních dvojic 
o Závod požárnické všestrannosti 

 Dorost – Závod požárnické všestrannosti 
 

Občerstvení zajištěno   Přijďte podpořit mladé hasiče z našich obcí! 
 
 
 

Pozvánka na přednášku 
p. Jarmily Menšíkové z ČSŽ Havlíčkův Brod 

 
Ženám a o ženách – ve středu 22. září 2021 

v 18:00 hodin   

v hasičské zbrojnici ve Věcově 

Přijďte, uslyšíte zajímavé povídání o životě,                       

o cestování ............ 

 

Srdečně zve ČSŽ Věcov 

P O ZV Á N K Y  
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                       Za redakční radu: Eva Laštovicová, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 


