
  

 

 

 

 
 

O b č a s n í k   O b e c n í h o   ú ř a d u   V ě c o v  
Jimramovské  Pavlovice –  Koníkov  –  Míchov –  Odranec –  Roženecké  Paseky –  Věcov    

www.vecov.cz    obec.vecov@tiscali.cz    tel. 566 562 821, 566 562 126                                        3/2017 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 3/2017  

konaného dne 2. května 2017 v 18:00 hodin v HZ ve Věcově 

 
Přítomni:  Vraspír Z., Prchal L., Librová J., Mgr. Prudká M., Ing. Štěrbová A., Zobačová V.,                       

                   Topinka M., Havlíček M., Šikula J., Černý M., 

Omluveni: Ing. Chroust J., Peňáz M., Kostečka J., Macháček P., Vraspírová H – pozdější příchod 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení –  

o Ing. Chroust stále soustřeďuje informace o ceně podvozku pod velký kontejner 

o Počet židlí v KD v jednotlivých místních částech – seznam zpracován 

o Autobusové spojení na Odranec – OsV stále zpracovává vyjádření požadavků 

 Poskytnutí dotace 120 000 Kč na výměnu oken a dveří v Kovárně v Míchově od Kraje Vysočina 

 Zprávy o průběhu prací obecních zaměstnanců v roce 2017 a nedostatek osob na VPP 

 Akce v jednotlivý místních částech 

 Zprávy z Rady obce  

 Podněty občanů: 

o P. M. Černý – oprava zadní cesty Koníkov od Jasínka po Uhelnici 

o P. V. Zobačová – doplnění odpočinkového koutku ve Věcově – volnočasová zóna 

o P. M. Prudká – úprava nájezdu u zastávky u Votavů – velké kameny v trávě - uklidit 

o P. Z. Vraspír – oprava závad na dětském hřišti na MŠ Roženecké Paseky – bude provedeno 

bezodkladně 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění 

 Rozpočtové opatření č. 4/2017 dle přílohy ZO-03/2017 č. 1, vyřazení staré barevné tiskárny A4                   

a digitální ČB kopírky A3  

 Vyřazení z majetku obce kopírky OKI C35 a Ricoh MP 251  a převod  do ZŠ Věcov za hodnotu                

0 Kč na dotisknutí 

 Smlouvu o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina za účelem realizace akce „Oslava výročí 580 let 

Odrance a setkání rodáků ve výši 6000 Kč (šesttisíckorunčeských) s účastí obce 12000 Kč 

 Realizaci Záměru 1.1/2017 – pronájem pozemku v k.ú. Věcov u zahrádek p. č. část 545 o výměře 

0,14 ha za cenu obvyklou  

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330041730/001 mezi obcí Věcov (povinná) a E.ON 

Distribuce, a.s., Č. Budějovice (oprávněná). Dotčené pozemky p.č. 536/2, 506 v k.ú. Jimramovské 

Pavlovice – „Přípojka NN Černý p.č. 77/3“  

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330040210/010 mezi obcí Věcov (povinná č. 8)                    

a E.ON Distribuce, a.s., Č. Budějovice (oprávněná). Dotč. pozemky p.č. 185, 269 v kú. Koníkov 

„Koníkov st.úpravy NN“ za cenu 1879 Kč + DPH 
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 Smlouvu  o zřízení věcného břemene  č. NM-014330040210/007 mezi obcí Věcov (povinná) a E.ON 

Distribuce, a.s., Č. Budějovice (oprávněná) za cenu 3000 Kč + DPH. Dotčené pozemky pč. 208/1, 

208/4, 265, 267/14, 268 v kú. Koníkov „Koníkov st. úpravy NN“ 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene  č. NM-014330040210/001 mezi obcí Věcov (povinná) a E.ON 

Distribuce, a.s., Č. Budějovice (oprávněná), za cenu 1300 Kč + DPH. Dotč. pozemky 34/3, 453                   

v  k.ú. Koníkov „Koníkov st. úpravy NN“ 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040012773/001 mezi obcí Věcov 

(povinná) a E.ON Distribuce, a.s., Č. Budějovice (oprávněná) – „Sloupová trafostanice venkovní 

vedení  NN a VN v k.ú. Jimramovské Pavlovice na dotč. pozemku pč. 283/12 za cenu 12000 Kč                         

+ DPH               

 Cenu pro vodné a stočné dle výpočtu – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 

podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 – platnost na 2017.  

Cena pro rok 2017 – vodné 20 Kč/m2, stočné 12 Kč/m2 včetně DPH 

 Upřesnění prodeje pozemku pč. 57/3 v kú. Věcov dle záměru 2/2017 – výměra pozemku dle GP                   

č.  221-24/2017 – prodej  p.č. 57/3 o výměře  845 m2, (zaměření od plynové budky po roh plotu                       

u mostku pro rozšíření MK), cena beze změny  a část nákladů GP 

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

 Záměr 2.2/2017 na pronájem pozemku v k.ú. Věcov – část pozemku p.č. 74/5 – cca 80 m2 ostatní 

plocha (u mostku naproti Kadeřávkovým) 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 Starostovi obce odstranit závady na dětském hřišti MŠ v Roženeckých Pasekách 

 

Zastupitelstvo obce odkládá: 

 Prodej pozemku u rybníčku v k.ú. Odranec – Hliníky dle Záměru č. 4/2017 – 2 zájemci – OsV 

Odranec znovu projedná případný prodej 

 
 

 
 

 

Poděkování za pomoc při povodních 
 

Za Obecní úřad Věcov bychom rádi poděkovali jednotkám SDH Věcov, SDH Míchov, 

SDH Roženecké Paseky, SDH Jimramovské Pavlovice a SDH Odranec, Farmě Kadeřávek, 

dobrovolníkům, členům povodňové komise a zaměstnancům obce, kteří pomáhali během 

povodně ve Věcově v lokalitě nad bytovkami v neděli 14. května 2017 a následující dny.  

Je nepochybné, že tato okamžitá pomoc významně přispěla ke zmírnění následků škod 

této živelní pohromy.  

Všem, kteří se na likvidačních pracích podíleli, patří naše poděkování a úcta a věříme, 

že při případných dalších mimořádných událostech bude vzájemná spolupráce stejně úspěšná 

a přínosná. 

 

Za OÚ Věcov Jarmila Librová, Zdeněk Vraspír 
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 Výzva občanům 
Z důvodu nedostatku zaměstnanců obecního úřadu prosíme občany, aby dle svých 

možností pomohli s údržbou pozemků obce ve svém okolí.  

Děkujeme.                                      

OÚ Věcov  

 

 Skládkovné a poplatek za psa  
Pokud jste ještě neuhradili poplatek za skládkovné nebo poplatek za psa, učiňte tak prosíme co nejdříve. 

Pokud si nejste jisti, zda máte vše uhrazeno, můžete se kdykoliv obrátit na účetní obecního úřadu - p. Magdu 

Proseckou – tel. 566  562 821.  

 

 Stanoviště bionádob (hnědá barva 240 litrů) a kontejnerů (oranžová barva 3500 

litrů)  na bioodpady – rok 2017 Věcov: 
Věcov:  

1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi u mostku 

1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi 

Jimramovské Pavlovice:  

1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi 

1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi 

Míchov:  

1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění na návsi 

1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi 

Roženecké Paseky u KD:  

1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění u KD 

1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO u KD 

Roženecké Paseky - Štarkov:  

2 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO u Mrkosů 

Koníkov – Horní:  

1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – křižovatka u křížku pod Havlíčkovi 

Koníkov – Dolní: 

1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO u dolní zastávky  

Odranec:  

1 x kontejner na bioodpady (oranžový) – umístění u KD   

1 x bionádoba (hnědá) – sběrné místo TKO na návsi 

 

 Změna územního plánu č. 2  
Oznamujeme občanům, že do konce července probíhá na obecním úřadě ve Věcově příjem žádostí                   

do změny územního plánu č. 2 pro obec Věcov a všechny místní části. 

 

 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                

v době od 6:00 hod. do 9:00 hod. a od 12:00 hod do 22:00 hod. veškerých činností spojených s užíváním 

zařízení a přístrojů 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. 

        OÚ Věcov 

 

 Je to problém jen Štarkova? 
Nechci se dotknout svědomitých občanů, kteří třídí odpad a poctivě vymývají kelímky od jogurtů                     

a sklenice od kompotů, zkažených zavařenin (zápach přiláká kočky a jinou havěť do pootevřených 

kontejnerů), bio odpadky (některé projdou krkem domácích zvířat, jiné skončí v popelnici), do směsného 
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odpadu nevhodí kousek papíru, protože ten začne hořet při kontaktu s horkým popelem (problém zimního 

období).  

Proč to dělají? Pro svůj kladný vztah k přírodě, proto, aby doma nezapáchaly hromádky odpadků, které 

čekají, až je někdo odnese na správné místo nebo proto, že jim někdy při sypání do kontejneru vypadla                     

i peněženka, kterou drželi v ruce a potom museli chtě nechtě do kontejneru a najít ji. 

Nechci se dotknout autorů zpravodaje – proč pořád opakují, co do kontejnerů patří a co ne, jak správně 

třídit. Vždyť to nikdo nečte. A pak to tak vypadá. 

A chci se dotknout těch, co ještě nepochopili, že nesešlápnuté plastové obaly zaplní kontejner a popeláři 

ho odvážení hmotnostně poloprázdný, ale ve skutečnosti přeplněný. Petku stačí sešlápnout. 

M. Prudká 

 

 
Výsledková listina hasičské soutěže Okrsku Věcov 2017 – klasika  
Pořadatel: Okrsek Věcov č. 21 

Datum: Sobota 13. 5. 2017, zač. 13:00 hodin 

Místo konání: Sportovní areál výletiště – hřiště Věcov   

Disciplína: Požární útok – klasika, pořadová příprava, teorie – otázky, překážková dráha – vše dle pravidel. 
 

Přihlášená družstva: 

SDH Odranec: Muži, mladší žáci A, mladší žáci B 

SDH Věcov: Mladší žáci A, mladší žáci B, starší žáci A, starší žáci B, muži 

SDH Míchov:  Ženy, muži 

SDH Jimr. Pavlovice:  Muži 

SDH Rož. Paseky:  Muži  
 

Výsledková listina  

Pořadí SDH 
Pož.útok/ 

tr.b Překážky 
Otázky+
poř.př. Celkem 

Umístění Muži:     

1.  Odranec  43 s. /   0 tb. 63 s.  0 + 0 tb. 106 s. 

2.  Míchov  69 s. /   0 tb. 64 s.  0 + 0 tb. 133 s. 

3.  Rož. Paseky  72 s. /   0 tb. 65 s.  0 + 0 tb. 137 s. 

4.  Jimr. Pavlovice  82 s. / 30 tb. 69 s.  0 + 0 tb.         181 s. 

5.  Věcov  Nepl. pokus 69 s.  0 + 0 tb.           ---  

 Ženy       

1. Ženy Míchov   76 s./30 tb.   106 s. 

 Mládež:     

1. Mladší žáci Věcov A 23 s.    

2. Mladší žáci Odranec B 31 s.    

3. Mladší žáci Věcov  B 38 s.            

4. Mladší žáci Odranec A - do 6-ti let 41 s.    

1. Starší žáci Věcov A 23 s.    

2. Starší žáci Věcov  B 28 s.            
 

Rozhodčí se zúčastnili školení v Bohuňově 2016. 

Zajištění soutěže: 

Hlavní rozhodčí:  Zdeněk Dvořák st. z SDH Věcov 

Velitel soutěže: Tomáš Bukáček z SDH Odranec (velitel okrsku)  

Materiálně tech. zabezpečení: Zdeněk Vraspír z SDH Jimr. Pavlovice (starosta okrsku) 

Všem soutěžícím družstvům, rozhodčím, obsluze v kiosku a výboru okrsku Věcov děkuji                     

za účast a zdárný průběh soutěže. 

Ve Věcově dne 13.05.2017           Zdeněk Vraspír, starosta okrsku Věcov 
 

 S B O R  D O B R O V O L N Ý C H  H A S I Č Ů  
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SDH VĚCOV pořádá V NEDĚLI 4. ČERVNA 2017  

¨ 
  

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Srdečně zvou pořadatelé 
 
 

Občerstvení zajištěno          Vstupné obvyklé 
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Sbor dobrovolných hasičů Odranec vás srdečně  
                      

zve na oslavu 
 

125. výročí založení SDH v Odranci 
 

v sobotu 17. června 2017 
 

 

Program: 
 

14:00 – 14:30 hod.  

Vítání sborů u hasičské zbrojnice v Odranci 
 

14:30 – 14:45 hod.  

Nástup hasičských sborů a slavnostní projevy 
 

14:45 – 15:00 hodin 

  Průvod obcí ke kulturnímu domu 
 

Od 15:00 hod. 

  Volná zábava 
 

Občerstvení zajištěno 
 
 

K poslechu a tanci zahraje ZUBERSKÁ ŠESTKA 

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


