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Vážení a milí spoluobčané, přátelé a známí 
 

  

 Tak jako každý rok přicházejí svátky vánoční, i ten letošní rok se chýlí ke konci. Rád bych Vám všem 

poděkoval za spolupráci, pomoc, podporu, ochotu a dobré slovo. Někdy se vše nepodařilo vyřídit a udělat 

hned, nebo dle Vašich přání. Nehledejte v tom nějaký úmysl, ani záměr. Jsem zde pro Vás a naši hezkou 

obec a tato práce mě baví. Vždy se snažím maximálně vyhovět, ale jako každý i já mám občas nějaké                   

ty nedostatky.  

Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody nejen mezi svými blízkými. Je to období, kdy se má 

zapomenout na problémy a starosti, odpustit jeden druhému a mít pochopení a vlídné slovo pro všechny 

okolo.  Rozdávejme dobrou náladu kolem sebe i v sobě. Ne každý má to štěstí, že může tyto svátky trávit 

doma mezi svými blízkým.  Všem nemocným přeji brzké uzdravení, životní elán a úsměv na tvářích, Vám 

ostatním především to zdraví. 

 Už nadešel nádherný vánoční čas a kouzlo Vánoc je všude kolem nás. Tak oslavte tento svátek spolu, 

bok po boku u štědrovečerního stolu. Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům přece není to, co se třpytí 

zlatem.   Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není.  

 

 Krásné Vánoce a šťastný rok 2016 Vám srdečně přeje 

 

Zdeněk Vraspír, starosta obce  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.vecov.cz/
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 Usnesení ZO Věcov č. 6/2015 konaného dne 30. 11. 2015 v 17:00 hodin 

v Koníkově 
Přítomni:  Vraspír Z., Ing. Štěrbová A., Topinka M., Macháček P., Černý M., Prchal L., Librová J., Havlíček 

M., Vraspírová H., Ing. Chroust J., Zobačová V., Šikula J., Kostečka J.,  Mgr. Prudká M., omluveni: Bc. 

Havlová K.                                                                           Přítomno 14 zastupitelů 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 2. kolo výběrového řízení na prodej domu v JP v ceně 585 000 Kč 

 Plán akcí Obce Věcov na rok 2016 dle přílohy Z06/2015 č. 2 

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Věcov ze dne 26. 10. 2015 s výsledkem: bez závad 

 Návrh rozpočtu 2016 – příjmy dle přílohy ZO6/2015 č. 3 a výdaje dle přílohy č. ZO6/2015 č. 4 

 Realizaci akcí během 2. pololetí roku 2015 

 Vydání souhlasného povolení k výstavbě stájí pro dojnice v Míchově 

 Vyřešení situace s prohrnováním obcí v zimním období: Kadeřávek (Věcov, Odranec) Konvalinka 

(Roženecké Paseky, Míchov, Koníkov), zaměstnanci obce (Jimramovské Pavlovice) 

 Zprávu Správy silnic o ošetřování silnice č. 360 Nové Město na Moravě – Jimramov chemickým 

posypem 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  
  Rozpočtové opatření č. 5/2015 dle přílohy ZO6/2015 č. 1 

  Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2014 

  Změnu vlastníka pozemku p.č. 275/12 o výměře 1260 m2 v k.ú. JP – nový vlastník souhlasí                  

se závazkem 5 let od podpisu této dohody provést zápis do KN o užívání stavby 

  Nabídku firmy VHS Bohemia Žďár nad Sázavou na realizaci tůně Štarkov dle nabídky – cena                  

cca 131 567 Kč vč. DPH 

 Smlouvu č. 1030027850/001 o smlouvě budoucí o rozšíření břemene DS plus přípojka Dvořáková 

NN – cena 4000 Kč bez DPH  

 Dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu pod číslem 148-2015 – 

vodovod Odranec  

 Prodej pozemků v lokalitě Nad hřištěm v k.ú. Věcov a smlouvu o smlouvě budoucí se zájemci             

o pozemek za účelem přípravy pozemku ke stavbě 

 Prodej pozemku v k.ú. Míchov za účelem výstavby RD žadatelům za cenu 120 Kč/m2 dle plánku 

s podmínkou do 5 let zápis stavby do KN 

 Realizaci projektu – oprava komunikací v k.ú. Věcov od p. Nyklové  ke Kadeřávkovým k Božím 

mukám a směrem k Odranci po p.č. 646/8 

 Podání žádosti na dovybavení dětského hřiště v RP (70 % dotace, 30 % podíl obce) 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí: 

 S podáním žádosti o dot. na opravu cyklostezky (JP–Jimramov) – 15% podíl obce, 85% dotace  

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

  Záměr č. 10/2015 – prodej pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Míchov 

 

 

 Usnesení ZO Věcov č. 7/2015 konaného dne 15. 12. 2015 v 17:00 hodin v MŠ 

Roženecké Paseky 
Přítomni:  Vraspír Z., Ing. Štěrbová A., Topinka M., Macháček P., Prchal L., Librová J., Vraspírová H., 

Ing. Chroust J., Zobačová V., Šikula J., Mgr. Prudká M., Bc. Havlová K.   

Omluveni: Kostečka J., Černý M., Havlíček M. – příchod v 17:45 hodin 

Hosté: Havlíček L., Skryja M., Hanáková I.                                                                 Přítomno 13 zastupitelů 

Z A S T U P I T E L S T V O   O B C E  
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení: 

o Traktor Proxima – výběrové řízení proběhlo RO č. 11/2015, cena 1 212 000 Kč od firmy 

MOREAU AGRI VYSOČINA Maršovice. Pořízení na úvěr, splátkový kalendář na 3 roky      

dle přílohy č. 1 – splněno 

o Prohlídka Husákova stavení ve Věcově čp. 51 – proběhla dnes 15. 12. 2015 v 15:00 hod. 

 Plán akcí chystaných pro rok 2016 dle přílohy č. 3 

 3. kolo výběrového řízení na prodej domu Skřipských v Jimramovských Pavlovicích čp. 36 

 Úpravu úhrad  dle rozhodnutí RO Věcov č. 11/2015 za poskytování sociálních služeb s platností                

od 1.1.2016: 80 Kč za hodinu a 15 Kč za úkon dovoz obědů dle Zásad ZO Kraje Vysočina pro 

poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Přijetí investičního úvěru ve výši 1.212.000 Kč od ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění biankosměnkou      

a pověřuje starostu podpisem smluv. Úvěr je za účelem pořízení traktoru Proxima Zetor vč. čelního 

nakladače.  Zastupitelstvo také pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na nákup traktoru 

 Nákup pozemků pč. st. 4/2, pč. 19/2, 19/1, a stavby domu č. 51 – „Husákovo“ ve Věcově                    

za cenu do 750 000 Kč(viz nabídka z RK) a pověřuje starostu podpisem smluv a dalším krokům  

 Rozpočet obce na rok 2016 dle přílohy – Návrh rozpočtu  ZO7/2015 č. 2    

 Přijetí daru na udržování zeleně kolem silnic v průjezdních úsecích obce ve výši 13 460 Kč od Kraje 

Vysočina č. ID-PRO 1253.0062  

 Vyřazovací protokol dle přílohy č. 4: 

o Traktor TCP 17 – Oleo Mac (sekací) rok pořízení 2004 

o Sekačku Oleo Mac rok pořízení 2002 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí: 

 V budově KD Roženecké Paseky s vystěhováním zadního skladu (po mrazácích) za účelem 

klubovny pro mládež (vedoucí p. Libor Havlíček) a výměnou dveří ze skladu do vnitřní chodby 

 Se zahájením úpravy v kuchyni – obklady, otlouct omítku – dle postavení kuchyňské linky, sehnat 

odborníka – p. Skryja  

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 Starostu obce jednáním s realitní kanceláří Dumrealit.cz o ceně Husákova stavení a pozemků                    

do částky 750 000 Kč  a podpisem smlouv 

  Starostu obce podpisem potřebných dokumentů a smluv a dalším krokům nutným pro převod                   

do majetku obce – dům čp. 51 Věcov včetně nabízených pozemků   

 Starostu obce sepsat nabídku o možném odprodejí vyřazeného majetku na ND apod. (traktůrek                  

a sekačka) 

 

 

 

 Úřední hodiny Obecního úřadu ve Věcově v období vánočních svátků 
o Pondělí 21. prosince od 7:00 do 12:00 hodin 

o Pondělí 28. prosince od 7:00 do 12:00 hodin 

 

 

 Prosíme majitele rekreačních objektů v Míchově a ve Věcově o nahlášení stavu vodoměrů 

– stav k 31. 12. 2015! Osobně na OÚ, telefonicky na číslo 566 562 821 v úředních hodinách nebo                  

na email obec.vecov©tiscali.cz  

  

I N F O R M A C E  O B E C N Í H O  Ú Ř A D U  
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 Pyrotechnika na konci roku 
 

Protože se opět přiblížil konec roku a s ním i zvýšení používání zábavní 

pyrotechniky, upozorňujeme na platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Věcov 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (rušení nočního klidu, 

používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu) a  omezení  

těchto činností v době nočního klidu (od 22:00 do 6:00 hodin) a o nedělích                    

a svátcích (od 6.00 do 22:00 hodin). V této době je každý povinen zachovat klid 

a omezit hlučné projevy.   

I když se tato vyhláška nevztahuje na silvestrovskou noc, uvědomme si, 

že ne každý je nadšený z nekončící záplavy zvukových a světelných efektů.  

Ohleduplní bychom měli být nejen k lidem, ale i vůči zvířatům, která mají 

mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Vyzýváme Vás tímto k maximální možné 

ohleduplnosti.  Zábavní pyrotechniku používáme tak, abychom neohrozili zdraví či majetek svůj nebo 

někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujeme zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti                 

od dalších objektů (domů, hospodářských stavení, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít 

např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Zábavní pyrotechnikou bychom neměli ohrozit další 

osoby.   

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost 

   

      

 Tříkrálová sbírka 
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita 

České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce                         

i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní 

Charity. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí                      

ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika 

desítkách obyvatel.  Výtěžek sbírky je určen na pomoc 

nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 

a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména                      

v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární 

pomoc do zahraničí. Prosíme Vás tímto  o vstřícnost ke koledníkům, kteří budou od 1. do 14. ledna 2016 

navštěvovat domácnosti v  našich obcích  a děkujeme za Vaši dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.                                                               

          Biskupství Brněnské 

 
 

 Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích: 
o V sobotu 19. 12. 2015 bude proveden náhradní 

svoz za pondělí 21. 12. 2015   
o V pondělí 28. 12. 2015 – beze změny  
o V úterý 29. 12. 2015 – beze změny  
o Ve středu 30. 12. 2015 – beze změny  
o Ve čtvrtek 31. 12. 2015 – náhradní svoz bude 

proveden ve středu 30. 12. 2015 
o V pátek 1. 1. 2016 – náhradní svoz bude 

proveden ve čtvrtek 31. 12. 2015  

 

 

 Soutěž obcí v třídění odpadů MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 
V letošním ročníku soutěže se obec Věcov umístila ve své kategorii na 21. místě s celkovým počtem 

59,31 bodu. Děkujeme těm občanům, kterým není zatěžko vytřídit odpad. Určitě budete souhlasit s tím, 

že třídění odpadů je jedna z mála věcí, kterou pro životní prostředí může udělat každý z nás bez rozdílu 

na věk či pohlaví.  

 

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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 Výsledky zkoušky pitné vody – Věcov čp. 66 a Míchov čp. 19 ze dne 30.11.2015 

 
Ukazatel Limit Věcov Míchov 
Escherichia coli 0 0 0 

Koliformní bakterie 0 0 0 

Počty kolonií při 220C 200 0 0 

Počty kolonií při 360C 40 0 0 

Amonné ionty 0,50  0,05  0,05 

Dusičnany 50 6,1 12,2 

Dusitany 0,50  0,05  0,05 

Chlor volný 0,30 0,04 0,05 

Konduktivita  125 13,70 16,20 

Mangan  0,05 0,02 < 0,02 

pH 6,5 – 9,5 6,8 7,0 

Železo  0,20  0,04  0,14 

 
 
 
 

 

 Úřední hodiny České pošty ve Věcově v období vánočních svátků 
o Pondělí 21. prosince 8:00 – 9:30 hodin 13:30 – 16:30 hodin 

o Úterý 22. prosince ------   13:30 – 15:00 hodin 

o Středa 23. prosince 8:00 – 9:30 hodin 13:30 – 16:30 hodin 

o Pondělí 28. prosince 8:00 – 9:30 hodin 13:30 – 16:30 hodin 

o Úterý 29. prosince ------   13:30 – 15:00 hodin 

o Středa 30. prosince 8:00 – 9:30 hodin 13:30 – 16:30 hodin 

o Čtvrtek 31. prosince 8:00 – 9:30 hodin ------ 

 

 Ordinační hodiny MUDr. Jelínkové v období vánočních svátků 
o Pondělí 21. prosince 7:00 – 10:00 hodin  

o Úterý 22. prosince 7:00 – 10:00 hodin    

o Středa 23. prosince 7:00 –   9:00 hodin 

o Pondělí 28. prosince – zástup MUDr. Petrů Sněžné 7:30 – 12:00 hodin 

o Úterý 29. prosince – zástup MUDr. Petrů Sněžné 7:30 – 10:00 hodin 

o Středa 30. prosince 7:00 – 10:00 hodin 

o Čtvrtek 31. prosince  7:00 –   9:00 hodin 

 

 Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech od 1.1.2016 
o Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let – nově se budou vydávat 

s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného                  

v OP (např. trvalý pobyt) však bude nutné si OP vyměnit 

o Pokud v žádosti o nový občanský průkaz uvedete, že si ho chcete vyzvednout na jiném úřadu, 

bude převzetí zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč  

o Pokud občan dosáhne 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, je povinen požádat o vydání OP 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let 

 

 Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech od 1.1.2016 
o Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné                        

na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností 

o Pokud v žádosti o nový cestovní pas uvedete, že si ho chcete vyzvednout na jiném úřadu, 

bude převzetí zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč 

o Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě                    

do 6 pracovních dní cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům 

O S T A T N Í  
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mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. V tomto případě bude možné hotový doklad převzít 

pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání takovéhoto pasu činí 4000 Kč,               

pro občany mladší 15 let 2000 Kč 

o Zároveň se ruší vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě                         

do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců 

  

 
 
 
 

Novoměstsko nejen na starých pohlednicích - NOVÉ 

Celobarevná publikace představuje prostřednictvím dobových 

pohlednic místní části Nového Města na Moravě a okolních obcí. 

Kniha je rozdělena do čtyř kapitol podle jednotlivých oblastí 

Novoměstska. První část je věnována místním částem Nového Města 

na Moravě, druhá Bobrové a okolí, třetí část Sněžensku a čtvrtá 

Jimramovsku. Historické pohlednice doplňují současné fotografie, 

které nabízí čtenáři srovnání minulosti a současnosti. Obecní úřad         

ve Věcově ji nově nabízí za zvýhodněnou cenu 250 Kč. 

 
 

Nabídka   publikací   k   zakoupení   na   obecním   úřadě: 

Kniha Věcov - 320 Kč – Věcov a okolí – manželé Bartoňovi 

Kniha Míchov - nové vydání - 425 Kč – obrazová publikace p. Králové 

Almanach Míchov - 40 Kč – k výročí Míchova 

Almanach Jimramovské Pavlovice - 40 Kč - k výročí Jimramovských Pavlovic 

Rodinná kronika - 300 Kč – k zápisům rodinných událostí 

Vír v údolí Svratky - 300 Kč – příroda, lidé a řeka Svratka 

Život kluka z hájenky - 100 Kč – vzpomínky p. Oldřicha Zeleného  

Vzpomínky Vlasty Librové - 90 Kč – vzpomínky na okupaci 

Hledáme své předky - 140 Kč – na pomoc začínajícím badatelům 

Na křídlech za poznáním obcí Žďárska - 200 Kč – letecké fotografie 

Věcovské mlýny - 50 Kč - mlýny v okolí Věcova 

  

Keramika a další upomínkové předměty:  

Hrnek hladký                  65 Kč 
 
   Zvonek            40 Kč 

Hrnek bucláček    65 Kč 
 
   Štamprlík 50 Kč 

Svíčka – znak obce     60 Kč 
 
   Placatka Věcov   70 Kč 

Klíčenka – znak obce   60 Kč 
 
   Pohlednice menší     4 Kč 

Korbel 0,3 l   J.P.  100 Kč 
 
   Pohlednice větší                  5 Kč 

     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

N A B Í D K A  K N I H  A  P U B L I K A C Í  


