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Občasník Obecního úřadu ve Věcově                                     3/2022 
Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov 
 www.vecov.cz  obec.vecov@tiscali.cz     59244 Věcov 61    566 562 821 
 

 

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách  
do zastupitelstev obcí v roce 2022 

 
 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin                      
do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

 Voličem je 
 státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt 

 občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý 
nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 

 

 Hlasovací lístek 
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text 
"Pokračování na druhé straně". 

 údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích                      
je na hlasovacím lístku uveden zkratkou 

 pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku 
neobsazené 

 hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022) 

 vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny                         
ve volební místnosti. 

 

 Informace o vzdání se a odvolání kandidáta 
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání 
kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb).   
Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. 
 

 Prokázání totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České 
republiky 

 platným občanským průkazem, 

 platným cestovním pasem České republiky, 

 jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu 
(od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). 

 

 Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. 
Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.  
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci,                       
je uveden v záhlaví hlasovacího lístku 
 

 V O L B Y  D O  ZA S T U P I T E L S T V A  O B C E  
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 Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů: 
(1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 

jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí                       
dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. 

(2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno. 

(3) Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.                       
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. 

 Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní 
kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží. 

 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. 

 S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

 V obci Věcov se volí 15 členů zastupitelstva  
   

 Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den 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. 

 
 
 
 

Výpis z Usnesení  řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov  
č. 4/2022 konaného dne 6. června 2022 v Jimr. Pavlovicích čp. 24  

Přítomni:  Eva Laštovicová, Ing. Jiří Mareček, Pavel Prchal, Mgr. Miroslava Prudká, 
Milan Černý, Helena Vraspírová, Jan Kostečka, Bc. Jaroslava Bobková, Ing. Jan 
Chroust, Jana Kadeřávková, Pavel Topinka, Dana Kašová – příchod 19:15 hod. 
Omluveni: Marek Buřval, Mgr. Aleš Tulis, Milan Lamplot 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení: 

o Lokalita na ukládání zeminy – trvá 
o Přemístění/rozšíření kontejnerů v Koníkově – trvá 
o Nákup podvozku pro kontejner 9 t – trvá  

 Informaci o vydání knihy Věcov a místní části včera a dnes. Kniha je určena 
k prodeji především obyvatelům obce, případně dalším zájemcům. K prodeji je                    
na obecním úřadě. Prodejní cena knihy byla navržena ve výši 300 Kč 

 Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2022 – 2026. Pro obce nad 500                  
do 10.000 obyvatel je stanoven počet 7 až 15 členů zastupitelstva. Z důvodu                    
6 samostatných místních částí je navrženo ponechat 15 členů.  Při počtu 15 členů 
zastupitelstva obec zřizuje radu obce v počtu pěti členů 

 Informace o dotační výzvě „Obnova místních komunikací“ připravované 
Ministerstvem pro místní rozvoj a určenou pro obce do 10.000 obyvatel.  Příjem 
žádostí se předpokládá od října 2022 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  
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 Zrušení některých záměrů na prodej pozemků. Pokud nedojde do jednoho roku                               
od vyhlášení záměru obce ke schválení prodeje, záměr se ruší. Jedná se o ty 
případy, kdy zájemcem o koupi pozemku nebyly obci předloženy vyhotovené GP, 
na základě kterých se prodej schvaluje.  Jedná se o záměry: č. 8/2020/KP, 
č. 10/2020/KP, č. 11/2020/KP, č. 12/2020/KP, č. 8/2020/KP, č. 22/2020/KP,                    
č. 23/2020/KP, č. 1/2021/KP a č. 2/2021/KP. Pokud bude zájem od odkoupení 
trvat, budou vyhlášeny záměry nové 

 Cenovou nabídku fi Klempo na opravu/výměnu okapního systému na hasičské 
zbrojnici v Odranci dle Přílohy ZO 04/2022 č. 2 v celkové výši 56.819 Kč  

 Nový název Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou – změna na „Domácí hospic 
Barborka“ 

 Promítání letního kina ve Věcově – Příloha ZO 04/2022 č. 3.  Obec zakoupí plátno                           
na promítání (cena cca 2.000 Kč), administrativní úkony bude provádět p. Němec 
z Věcova. Předpokládá se promítání asi 3x v období od června do srpna. 

 Informaci o nutnosti přemístění kompostárny ve Věcově na pozemky obce                      
pod silnicí nad kravínem nebo na jiný vhodný pozemek z důvodu užívání kravína 
a přilehlých pozemků novým nájemníkem 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 2/2022: Prodejní cenu knihy Věcov a místní části včera a dnes ve 

výši 300 Kč. Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno    

 Usnesením č. 3/2022: 15 členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 
2026   Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 5/2022: Zrušení záměrů na prodej pozemků z důvodu neschválení 
prodeje do jednoho roku od jejich vyhlášení dle přílohy ZO 04/2022 č. 1 

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 10/2022: Realizaci opravy okapního systému na hasičské zbrojnici 
v Odranci firmou Klempo dle cenové nabídky  - příloha ZO 04/2022 č. 2   

Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Usnesením č. 4/2022: Starostce obce zahájit přípravu podkladů pro žádost                      

o dotace z programu „Obnova místních komunikací“ – obnova místní komunikace 
v Odranci (přes vesnici)  

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 Starostce obce nabídnout pozemek pč. 535/6  (oddělen od p.č. 535/1)                            

v kú. Jimramovské Pavlovice k pronájmu 
 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

 Usnesením č. 6/2022: Záměr č. 2/2022/KP na prodej pozemků pč. 534/21 – část,                           
pč. 283/12 – část, pč. 411 – část o celkové výměře cca 160 m2 v kú. Jimramovské 
Pavlovice za cenu  10 Kč/m2 

Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno 

 Usnesením č. 7/2022: Záměr č. 3/2022/KP na prodej pozemku pč. 275/10 – část 
o výměře cca 150 m2 v kú. Jimramovské Pavlovice za cenu 10 Kč/m2  

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 Usnesením č. 8/2022: Záměr č. 4/2022/KP na prodej pozemku pč. 411 – část                  

o výměře cca 200 m2 v kú. Jimramovské Pavlovice za cenu 10 Kč/m2      
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 9/2022: Záměr č. 5/2022/KP na prodej pozemku pč. 535/6 v kú. 
Jimramovské Pavlovice za cenu 10 Kč/m2  

Hlasováno:  Pro 0  Proti 11 Zdržel se 1 – neschváleno 
 

Skončeno: 21:00 hodin     Zapsala: Helena Vraspírová 
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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 

 

 Odpočty vodoměrů 
V průběhu měsíce července budou v obcích s obecním vodovodem prováděny 
pravidelné odpočty vodoměrů.  Žádáme vás tímto o zpřístupnění vodoměrů. Chalupáře    
i ostatní, pokud nebudou zastiženi prosíme  o zaslání stavu na email 
obu.vecov@tiscali.cz nebo telefonicky na tel. číslo 566 562 821.             
Cena vodného a stočného pro rok 2022 schválená Zastupitelstvem obce: 
Vodné   38 Kč/m3 
Stočné  16 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.                                           
Děkujeme                             
 

 Odkládání velkoobjemového odpadu, zeminy, sutě a dalších 
odpadů 

Důrazně upozorňujeme občany na zákaz samovolného odkládání velkoobjemových 
odpadů po obcích mimo svozové období!! Tento odpad je sbírán a odvážen pouze 
v jarních měsících. Jakýkoliv větší odpad je možné ukládat pouze po domluvě s obecním 

úřadem ve Věcově. Přednostně se odpad ukládá v recyklačním dvoře v Novém 
Městě na Moravě, Soškova ulice 1346 – areál TS služeb s.r.o.: kontakt: Popelka Aleš, 

telefon: 602 560 756 e-mail: ales.popelka@ts.nmnm.cz 
Provozní doba: 

Sběrný dvůr slouží k sběru vybraných druhů 
nebezpečných odpadů od občanů a firem 
Nového Města na Moravě a okolí. Dále                             
je využíván ke sběru využitelných složek 
komunálního odpadu /papír, sklo, plasty, kov 
apod./objemných součástí komunálního 

odpadu stavebního odpadu od občanů, zpětného odběru elektrozařízení (lednice, 
televizory, zářivky, monočlánky, apod.). Ke sběru ostatního odpadu slouží zpevněná 
plocha před halou sběrného dvora, na které jsou umístěny velkoobjemové kontejnery.  
Do těchto kontejnerů se ukládají tyto odpady: stavební suť, železo, objemný odpad, 
pneumatiky, textil, sklo a plastové předměty a jiné odpady kategorie ostatní. 
 

pondělí 6.00 14.00 firmy 

úterý 6.00 14.00 firmy 

středa 7.00 17.00 občané  

čtvrtek 6.00 14.00 firmy 

pátek 6.00 14.00 firmy 

sobota 8.00 11.00 občané 

ZP R Á V Y  Z  O B C E  
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 PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI ÚDRŽBĚ OBECNÍ ZELENĚ 
Děkujeme všem, kteří pomáhají obci udržovat veřejné zelené plochy a nečekají, až 

jim zaměstnanci obce posekají trávu kolem domu. Obec nemá tolik pracovníků na sekání 
a úklid trávy, aby stihla posekat vše během krátké chvíle.  

Ještě jednou díky všem, kterým není vzhled obce lhostejný a přiloží ruku k dílu. 
Děkujeme                                             

 
 
 
 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
dostává se vám do rukou kniha, 

která ve svých fotografiích 

srovnává jak naše vesnice 

Jimramovské Pavlovice,  

Koníkov, Míchov, Odranec, 

Roženecké Paseky,  Věcov 

vypadaly dříve a jak vypadají 

dnes. 

   Nemáme sice zámky, tvrze, 

kostely, hřbitovy, náměstí ani 

honosné vily, zato jsou naše 

vesnice zasazeny do krásné přírody Českomoravské vrchoviny. Žijí u nás lidé, kteří mají 

rádi zdejší krajinu, přírodu i často nevlídné počasí.  

 

   Mnohá místa zůstala téměř nezměněna, ale i to má svůj půvab. Věřím, že i v dnešní 

uspěchané a pohnuté době si najdete čas se na chvíli zastavit a prolistovat si tuto knihu.  

Dříve narození při jejím prohlížení můžou zavzpomínat i na to, co v ní není, co je 

schované za fotografiemi a podělit se o své vzpomínky s mladou generací. Každý dům,        

i každé zákoutí naší obce skrývá své příběhy, podle toho kdo je vypráví. Snad bude právě 

tato kniha nejen zachycením proměny našich obcí v čase pro současné i budoucí 

generace, ale i jakýmsi dalším rodinným albem ve vašich knihovnách, kterým bude celá 

rodina ráda listovat. 

 

   Přeji vám pohodu a klidné chvíle při prohlížení fotografií a brouzdání časem minulým.  

Děkuji všem, kdo přispěli ke vzniku této knihy,  čtenářům děkuji za pochopení, pokud v ní 

najdou nějaké nepřesnosti. 

 

   Knihu je možné zakoupit na obecním úřadě ve Věcově, prodejní cena je 300 Kč. 

 

 

Eva Laštovicová, starostka obce 

 K N I H A  V Ě C O V  V Č E R A  A  D N E S  
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Informativní přehled tanečních zábav o prázdninách (bez záruky): 
Červen – červenec – srpen  letní kino na výletišti ve Věcově 
26. června    130. výročí založení SDH Odranec 
1. července    taneční zábava v Míchově 
23. července    taneční zábava v Odranci 
5. srpna    taneční zábava v Jimramovských Pavlovicích 
12. srpna    taneční zábava ve Věcově 
20. srpna    cimbálová muzika v Odranci 
2. září     taneční zábava ve Věcově      
 
 
 
 

Výměra celkem 31,5 ha lesního porostu (z toho kú. Odranec 15,97 ha, kú. Věcov 14,19 ha,                   

kú. Jimr. Pavlovice 0,85 ha, kú. Míchov 0,49 ha). Ostatní plocha zalesněná – 2,99 ha. 

Lesním správcem je pověřen pan Pavel Prchal z Roženeckých Pasek čp. 25.  

Výkon odborného lesního hospodáře pro naši obec vykonává pan Miloš Ostrýž z Bystřice                      

nad Pernštejnem, tel. 602 610 239, nebo 733 254 410,  e-mail: milost62@seznam.cz 

Přehled hospodaření v roce 2021: 

1. Vysazeno: 

o 1450 ks sazenic smrku 

o   250 ks sazenic olše 

o   600 ks sazenic dubu 

(některé sazenice použity na vylepšování (posazování)  

celkem náklady na nákup sazenic 19.400 Kč (odebráno z lesní školky Wotan Forest) 

2. Těžba nahodilá – celkem 1.507 m3 dřevní hmoty: (vše kůrovec smrk, vývraty a polomy):  

o palivo 128 m3, prodej 1379 m3 

3. Vzniklé holiny pro obnovu: kú. Odranec 0,50 ha, kú. Věcov 1,00 ha  

4. Náklady v roce 2021: 651.324,- Kč (sazenice, nátěry, mzdy, odvody, služby, nářadí, 

PHM, tahání, apod.) 

5. Tržby celkem v roce 2021: 1.340.625,- Kč  

6. Čistý zisk v roce 2021: 689.301 Kč 

Ve Věcově dne 22. 06. 2022                    Pavel Prchal 

 

 
 
 
 
Dovolte mi, abych vás pozval na 11. ročník cykloakce, která se bude konat                                   
dne 23. července 2022. Sraz bude tradičně v 10:00 hodin na parkovišti pod kopcem 
Metodka. Kdo bude chtít, může pak na kole absolvovat trasu po stopách mého táty                         
z Koníkova na Milovy. 

Oldřich Zelený 
 
 

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

  L E S N Í  H O S P O D Á Ř S K Á  E V I D E N C E  2 0 2 1  

   P O ZV Á N K A  

  C Y K L O J Í Z D A  P O  S T O P Á C H  K L U K A  Z  H Á J E N K Y  


