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Informace z OÚ


Daň z nemovitosti

Od 1.1.2010 začíná platit zákon č.362/2009 Sb., kterým se zdvojnásobuje dosavadní daň
z nemovitostí. Zákon také umožňuje jednotlivým obcím či městům stanovit koeficient pro další
zvýšení této daně, která je jedním z příjmů do obecního rozpočtu. Zastupitelé obce se dohodli,
že ponechají daň pouze v zákonné výši a dále ji nebudou navyšovat.


Ohlédnutí za slavnostním odhalením pamětní desky F. Vilíma

O odhalení pamětní desky pana Františka Vilíma, které
proběhlo 18. října ve Věcově, toho již bylo napsáno mnoho.
Nejen v regionálním deníku Vysočina, v Alarm revue atd.
Pamětní deska byla z ateliéru Granit Lipnice n.S. mistra
kameníka pana Ladislava Němce z Dobrohostova.
Iniciátorem této slavnostní akce byl člen správní rady
Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR pan JUDr.
Miloslav Řepiský z Olešné. Akce se zúčastnili zástupci
zákonodárců ČR, hasičů a sponzorů. Věcov navštívila paní
senátorka Dagmar Zvěřinová, člen výkonného výboru
ústředí, člen správní rady Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR a krajský zastupitel pan
Jan Slámečka, starosta Okresního sdružení SH ČMS ve Žďáře n/S a
ředitel pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny ve Žďáře n/S pan Luboš
Zeman, náměstek starosty OSH ČMS Žďár nad Sázavou a ředitel HZS ve
Žďáru nad Sázavou pan Josef Ryba, náměstek starosty OSH ČMS Žďár
nad Sázavou pan Antonín Teplý, zástupce ředitele firmy Požární
bezpečnost s.r.o. pan Tomáš Entlicher a další významní hosté.
Rád bych poděkoval všem hasičům, kteří i v nevlídném počasí přišli
vzdát hold F. Vilímovi. Velký kus díků patří místním hasičům a celému
sdružení Okrsku Věcov, kteří toto celé zorganizovali a zajistili
občerstvení. ČSŽ Věcov děkuji za pomoc při přípravách a za vynikající
buchty.


Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.prosince
2010. Bohužel zbývá vyměnit ještě přes 1 mil. dokladů.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy
pozbývají platnosti. Může se stát, že výměnu nestihnete včas a
pak bude jejich výměna za správní poplatek 500,-Kč.
Kde si můžete ŘP vyměnit? Na MěÚ v Novém Městě na
Moravě. Musíte s sebou mít žádost o vydání ŘP, kterou obdržíte
i na OÚ ve Věcově, platný doklad totožnosti, průkazovou
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5cm, ŘP, který podléhá povinné
výměně. Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního
poplatku, vyjma vydání v kratší lhůtě.



Údržba komunikací – zimní období (příloha ke smlouvě se ZD Vrchy)

Věcov:
M.k. od st.silnice kolem Sodomkových přes mostek, u kontejnerů PDO, u hasič. zbrojnice,
pokračovat kolem Koskových až k transformátoru. Od hospody k prodejně Jednoty, u rampy a
pokračovat kolem Machových na hlavní silnici. Od Broučkových nahoru k bytovkám a k nové
výstavbě u hřiště, pokračovat kolem Uhlířových ke Štěrbovým. Dále vyhrnout před obecním
úřadem, od ZŠ dolů na náves a u zastávky autobusu. Dle možností prohrnout cestu od
Pustinových k Bojanovským až po p.Čupra, od Navrátilových ke koupališti a od p.Zítky.
V případě provozu lyžařského vleku prohrnout u restaurace. Častěji prohrnovat u zastávky (z
důvodu ujíždění nevyhrnuté vrstvy). Na požádání prohrnout ke Korábu.
Míchov :
M.k.od kravína (dřevo dílna) k aut. zastávce u hl. silnice, kolem výletiště, u prodejny potravin
a u has.zbrojnice. Od prodejny pokračovat po Laštovičku Jaroslava. Vyhrnout od Buchtů čp.13
a dle možností kolem transformátoru. Dále u Vrátných a p.Vávry, kolem p.Kožíška a u nového
hřiště k sil. jámě. Dle možností u p.Luboše Šikuly a u kontejneru PDO.
Jimr. Pavlovice:
M.k. od hlavní silnice č. II/360 kolem kravína až ke křižovatce pod rybníkem, od Budigových
ke Konvalinkovým a Totuškovým, cestu kolem rybníka, odbočka k Halvovým a dle možnosti
k Vraspírovým. Od zastávky autobusu k Vaníčkovým, od lípy u st.silnice k Hanychovým,
Procházkovým a ke Kutalovým. Dále od prodejny ke Korbářovým, nádvoří lihovaru, u
zastávky autobusů, u kontejnerů PDO a před hasičskou zbrojnicí. Dle možností u statku po
p.Michalíka (nezpevněná) a ke Chroustovým.
Rož. Paseky:
M.k. a prostor kolem kulturního domu, u rampy prodejny a u kontejnerů PDO. M.k.u zastávky
autobusu, cesta na Štarkov až po Spál. Dvůr. Dále od Ehrenbergerových k Nebolovým,
cestička od autobusové zastávky ke Štarkovu (nezpevněná). Dle potřeby a možností cesta
k Mrkosovým a k Zavadilovým.
Koníkov:
M.k od hl. silnice II/360 u dřevěné aut. zastávky kolem Černých až k Laštovičkům, od křížku
spodní cestou kolem Slámových a Řádkových k silnici. Prostor u obou zastávek autobusu a u
kontejnerů PDO, dle možností u p.Prchala a na požádání prohrnout od „Jasínka“ k p.
Svobodovi J. (Zadní Koníkov-nezpevněná).
Odranec:
Autobusová otočka u KD, u kontejnerů PDO a dále přes obec až ke Kalichovým a ke Kuklíku
po hranice katastru. Cesta do Hliníků kolem Štorkových, Hanychových k silnici, cesta od
zvoničky kolem hasičky a Husákových, zadem kolem p. Bukáčka M. směrem ke kravínu.
Ostatní ujednání
V naléhavých a nutných případech schvaluje rada i dodatečně prohrnování na žádost starosty
a nebo předsedy osadního výboru dané části (např. pohřeb, svatba, požár, stěhování, kalamita
a jiné). Navíc bude prováděno vyhrnování křižovatek, rozšiřování cest a odstraňování závějí při
větších kalamitách. Toto bude prováděno až po odklizení sněhu z m.k. jako vícepráce. Doba
odklizení sněhu z místních komunikací je 12-24 hodin od ukončení sněžení dle naléhavosti (u
silnic I. tř. je to do 2 hod.u II.tř. je to do 6 h., u III.tř. do 12 h.)
Komunikace Věcov – Odranec a Věcov – Míchov se budou prohrnovat pouze ojediněle.
Posyp inert.materiálem se bude pravidelně provádět jenom pro autobus, ost. m.k. ojediněle dle
naléhavosti situace.
! ! ! Obecní úřad Věcov nehradí individuální prohrnování k rodinným domům, garážím
či provozovnám nebo prohrnování soukromých cest. Toto prohrnování si je třeba
objednat u poskytovatele - ZD Vrchy Věcov, p. Hanych, tel.: 566 562 858,739 405 561 ! ! !



Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 25.11.2009 od 07:00 do 15:00
Obec Věcov – část obce Věcov , vypnutí se týká celé obce Věcov (JMP Net, Jednota, Česká
Pošta, ZŠ) mimo trafostanice Věcov Družstvo.



Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 1. etapa

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 26.11.2009 od 07:00 do 15:00
Dne 30.11.2009 od 07:00 do 15:00
Dne 03.12.2009 od 07:00 do 15:00
Dne 07.12.2009 od 07:00 do 15:00
Dne 08.12.2009 od 07:00 do 15:00
Obec Věcov – část obce Věcov, vypnuta bude část obce Věcov od trafostanice k Jednotě
Čp.51,11,8,12,34,15,14,10,45,42,16,17,19,35,58,28,37,57,36,77,78,79,27,26,63,64,75,23,41,73
56,20,21 .



Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 2. etapa

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 27.11.2009 od 07:00 do 15:00
Dne 01.12.2009 od 07:00 do 15:00
Dne 04.12.2009 od 07:00 do 15:00
Dne 09.12.2009 od 07:00 do 15:00
Dne 11.12.2009 od 07:00 do 15:00
Obec Věcov – část – levá strana od TS k silnici, vypnutí se týká levé strany obce Věcov
Omezení platí pro čp. 6,86,85,39,72,61,49,66,30,4,40,81,3,1,27 (OÚ , Česká Pošta , Škola )



Nové autobusové spojení „Pětka“

Od 13. prosince 2009 vyjde v platnost nový jízdní řád autobusového
dopravce Zdar a.s. Žďár nad Sázavou. Zásadní změnou „ na zkoušku“
bude zavedení spoje, který je vám známý z minulosti tzv. pětka. O
přesném čase odjezdu z Nového Města n.M. a Jimramova Vás budeme
informovat.
Po dohodě s dopravcem a krajem Vysočina bude tento spoj provozován tzv. na zkoušku na
pět měsíců. Financován bude v prvních třech měsících obcemi, další dva měsíce z rozpočtu
kraje. V případě rentability spoje ( zisk min.10,-Kč na spoj) pro společnost se zachová a kraj ho
zařadí do základní dopravní obslužnosti, v případě prodělečnosti bude zrušen.

 Czech Point
Jak jistě víte, pomocí Czech Pointu neboli Českého Podacího Ověřovacího Informačního
Národního Terminálu Vám již od loňského roku poskytujeme výpisy z veřejných i
neveřejných rejstříků. Ale i CzechPoint se neustále mění a modernizuje. Nyní již můžete také
prostřednictvím CzechPointu podat podání, zažádat o datovou schránku či provést
autorizovanou konverzi na žádost. Rádi bychom vám tedy připomněli, co vše lze pomocí
CzechPointu a tedy našeho OÚ zařídit, aniž byste si museli brát dovolenou a zdlouhavě
cestovat do vzdáleného města. Co tedy Czech Point poskytuje?

 Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá
výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel
žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo
popisné, jedná-li se o stavbu.Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč;
každá další strana výpisu 10,- Kč.

 Výpis z Obchodního rejstříku
 Výpis z Živnostenského rejstříku
 Výpis z Rejstříku trestů
Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně
ověřené plné moci. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Pokud je předložený doklad platný, vyplní
se formulář žádosti o výpis a vytiskne se žádost o vydání výpisu. Žadatel tuto písemnou žádost
podepíše. Na základě podepsané písemné žádosti odešle pracovník Czech POINT
elektronickou žádost na Rejstřík trestů.Výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a
zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí
převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč.

 Přijetí podání podle živnostenského zákona §72
 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č.124/2008 Sb.
 Výpis z bodového hodnocení řidiče
Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na
kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). O
výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti
Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
a musí mít přiděleno rodné číslo. Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních
úřadech je za první stránku 50,-Kč a za každou další 10,-Kč.

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné
zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím
řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Jde
o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu
kval.dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.Vydání první strany výpisu
je opět zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 Výpis z insolvenčního rejstříku

 Autorizovaná konverze dokumentů
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické
podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.
Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná
ověřená kopie. Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou
chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv.
Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později
vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník
konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do
Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení
dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou
identifikaci. Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat.
Jsou to především dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit např. občanský
průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, los, sázenku, geometrický plán, atd.

 Datové schránky
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat
žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti.
Žádost vyplní pracovník elektronicky, následně jí vytiskne a předloží
zákazníkovi k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté
obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou. V případě ztráty nebo
odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce
požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad
totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží
zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté
bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování
nových přístupových údajů. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost
a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů - formulář žádosti o zneplatnění
automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.
 Datové schránky - novinka ve způsobu komunikace s úřady
Dne 30.10. 2009 jsme na obecním úřadě provedli aktivaci datové schránky (DS). Můžeme tedy
od 1. 11. 2009 přijímat a odesílat elektronické datové zprávy. Tímto dnem také zároveň vzniká
povinnost pro orgány veřejné moci (OVM) tuto službu Pošty s.p. využívat. Právnickým
osobám se tato povinnost nevyhýbá. Našim spoluobčanům (FO) je zřízení datové schránky
doporučeno. Zřízení DS se provádí podáním žádosti na kterémkoli pracovišti CZECHPOINT.
Výhody tohoto kroku jsou jednoznačné - již žádné nošení občanských průkazů na poštu,
podepisování obálek a navíc možnost pověření rodinného příslušníka vyzvedáváním důležitých
listin. Pro ty z Vás, kteří nedůvěřují elektronickým dokumentům, byla rozšířena síť pracovišť
CZECHPOINT, na kterých mohou plnohodnotně převést elektronický dokument v papírovou
podobu (autorizovaná konverze).
Vysvětlení
včetně
diskuse
naleznou
zájemci
na
webových
stránkách
www.datoveschranky.info nebo přímo na stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz.
Drobná poznámka nakonec - v současné době datové schránky fyzických osob slouží pouze
pro zasílání dopisu OVM.
Pro ty z Vás, kteří si již datovou schránku aktivovali, uvádíme naše iniciály:
Název – Obec Věcov
ID schránky – zrybj3z
IČO - 00295621



Advent
…Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den…

Slovo advent je latinského původu – adventus, znamená příchod. První počátky slavení
adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal
advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. Adventní doba
trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně tedy 25.12. Datum první adventní neděle je
pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle – čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25.
prosincem. V západní tradici je advent také dobou zklidnění, které odpovídalo životnímu stylu
našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím.
Některé tradice zlidověly. Mezi ně patří i tradice adventních věnců. Pro tyto věnce jsou
charakteristické čtyři svíčky, které symbolizují čtyři adventní neděle. Historie adventních
věnců není dlouhá. Začíná až v 19. století, kdy jistý mnich zavěsil od stropu kostela velký
věnec z chvojí. Adventní barva je první tři týdny fialová, poslední týden růžová. Fialová je
barvou pokání a růžová barvou záblesku naděje.
Jednou z prastarých lidových adventních zvyků jsou Barborky. Na svátek sv.Barbory dne 4.
prosince 20 dnů před Štědrým dnem se uřežou větvičky třešní nebo višní. Rozkvetlé barborky
nám také připomínají zimní slunovrat, který nakonec způsobí zánik zimy a příchod jara. Když
barborky pěkně rozkvetou, tak to znamená pro dívku, že se do roka a do dne vdá.

POZVÁNKY

Český svaz žen Věcov
!! UPOZORNĚNÍ !!

Příjem výrobků
na prodejní vánoční výstavu
bude v sobotu 28.11.2009
v hasičské zbrojnici ve Věcově
od 13.00 – 17.00 hod.
Výdej neprodaných výrobků
ve středu 2.12.2009
od 16.00 – 18.00 hod. tamtéž.

Výstava otevřena:
N e 29.11 14.00 - 18.00
Po 30.11. 15.00 - 18.00
Út 1.12. 15.00 - 18.00
v jiných časových termínech dle individuální dohody

Součástí slavnostního
zahajovacího programu
bude i
vystoupení žáků ZŠ a MŠ Věcov.

Srdečně zvou pořadatelky

NABÍDKA OBECNÍHO ÚŘADU
 Keramika s logem vaší obce
Pro letošní rok jsem nechali vyrobit keramické
předměty s logy jednotlivých obcí.
Každá obec má svoji dominantu, typickou stavbu.
Dle vašich návrhů, které jste nám zaslali po výzvě
ve zpravodaji v minulém roce, byly vyrobeny
následující předměty.
Koupit si je můžete na OÚ Věcov
Štamprdlík
55,-Kč
Hrnek rovný
70,-Kč
Zvonek střední 40,-Kč
Hrnek mazlík za 70,-Kč

Zprávičky z MŠ A ZŠ VĚCOV


Halloween

V pátek 30.října dopoledne jste mohli zahlédnout na návsi ve Věcově
spoustu čarodějů. Slavil se totiž v rámci hodiny anglického jazyka svátek
zvaný Halloween. Tento svátek připadá na 31. října. Děti, které se oblékají
do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem
Trick or treat ( Koledu nebo Vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti.
Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích. Halloween vychází
původně z pohanského (keltského) svátku Samhain. Užívá se také název
předvečer svátku Všech svatých.
Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, speciálně vyřezané se svíčkou
uvnitř (tzv. Jack-o‘-Lantern), dále čarodějky, duchové, černé kočky,
příšery, kostlivci atd.

Ve Věcově 18.11.2009

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Macháčková, DiS., Mgr. Miroslava Prudká

