
  

    

       

 

                                                                                                                                                                       

Vážení spoluobčané, 

po skončení nouzového stavu se naše společnost pomalu vrací k normálnímu životu, i když 
s určitým omezením. Naše školka začala také fungovat a poté i škola.  
Při této příležitosti bych chtěl všem poděkovat za pomoc při zvládání krizového stavu a zejména všem 
ženám, které se podílely na šití ochranných roušek. 
     V jarních měsících jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Votavnice, chybí jen 
dodělat drobné terénní úpravy. 
     Na základě schválených dotací budeme v letošním roce realizovat některé akce v obci. 
V době letních prázdnin dojde k celkové opravě chlapeckých záchodů v základní škole, za podpory 
dotace Kraje Vysočina. 

I letos budeme pokračovat v opravách chodníků. Čeká nás poslední úsek před kapličkou, také 
s dotací Kraje Vysočina. 

Z důvodu zvýšeného obsahu arsenu v pitné vodě dojde k celkové rekonstrukci zařízení 
vodojemu, na kterou jsme získali dotaci z ministerstva životního prostředí. Dojde k výměně celého 
zařízení vodojemu, instalace filtru na arsen a vybudování vrtané studny na posílení zdroje pitné vody.  
Dodatečně nám byla také schválena dotace z loňského roku na opravu silnice na Velkou Losenici. 
           Letošní velká voda v naší obci nám připomněla nevyhovující kanalizaci v úseku od školy 
k nádrži, a proto bychom chtěli co nejdříve pokračovat v budování již započaté kanalizace směrem ke 
škole. Závěrem musím apelovat na ty, kdo si pronajmou kulturně sportovní areál (klubovnu), aby 
dodržovali zákaz rušení nočního klidu v době od 22.00 hod do 06.00 hod, stanovený obecně závaznou         
vyhláškou.                                                                                                                                                                

                                                                                                              Miroslav Nejedlý, starosta obce                



 

2. 

Dne 25. 6. navštívil naši obec ministr životního 
prostředí pan Mgr. Richard Brabec. Uskutečnil 
krátkou prohlídku obecní vodárny a předal starostovi 
obce Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP           
ve výši 3 000 000 Kč na projekt „Posílení 
vodárenské soustavy v obci Vepřová“. Předmětem 
projektu je provedení hydrogeologických 
průzkumných prací pro vybudování nového zdroje 
podzemní vody pro obecní vodovod. Umístění vrtu 
je plánováno do prostoru stávajícího vodojemu a 
úpravny vody. Po ukončení vrtných prací bude na 
vrtu vykonána ověřovací čerpací zkouška. Poté bude 
odebrán vzorek na rozbor jakosti vody z nového vrtu 
dle vyhl. 252/2004. Sb. Pokud budou oba výsledky 

vrtu pozitivní, tak práce dále budou pokračovat výstavbou a vystrojením studny z nového vrtu, napojením 
nového výtlačného potrubí do stávajícího vodojemu a osazením nových silových a ovládacích kabelů. 
V případě negativních výsledků zkoušek nového vrtu bude ve stávajícím vodojemu instalována nová 
technologie úpravny vody. Hlavním cílem projektu je vyřešit problém s výskytem arzenu v podzemní vodě a 
posílení vodárenské soustavy zásobující naši obec pitnou vodou. 

DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU                                                   
NOVÝM MAPOVÁNÍM V NAŠÍ OBCI 

Jak už bylo vlastníkům pozemků sděleno došlo v naší obci v katastrálním území Vepřová k obnovení 
katastrálního operátu novým mapováním, které prováděl Katastrální úřad pro Kraj Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou. Obnova katastrálního operátu proběhla v intravilánu obce, zjednodušeně 
řečeno v zastavěném území. Netýká se tedy zpravidla lesů, polí, luk, pastvin atd., kde v současné době 
probíhají komplexní pozemkové úpravy. Stručně by se dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných v 
takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK, byly nově zapsány jako parcely katastru nemovitostí. Dále 
došlo ke zpřesnění katastrálního operátu. 

Zpřesněním katastrálního operátu došlo v mnoha případech ke změně zaevidované výměry, ať už do 
plusu nebo do mínusu. Hranice pozemků však pochopitelně nikdo 
neměnil, pouze došlo ke zpřesnění skutečné výměry pozemků, za 
pomoci nových technologií. Vzhledem k tomu, že všem vlastníkům 
pozemků v katastrálním území Vepřová  se změnily evidované 
výměry nebo označení parcel, tak se tímto na všechny vlastníky 
pozemků vztahuje povinnost podat nové daňové přiznání k dani               
z nemovitosti. Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat 
nejpozději do 31. ledna 2021. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je 

povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne 

mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši 

minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 

téhož zákona. 

 V prosinci letošního roku 2020 budou moci poplatníci využít možnost konzultace s pracovníkem 
finančního úřadu před termínem podání daňových přiznání k dani z nemovitosti na Obecním úřadě                        
ve Vepřové. Termín konzultací bude upřesněn. 



3. 

 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ 

 

 

V sobotu 15. 2. 2020 se uskutečnilo první přátelské posezení seniorů v naší obci. Sešlo se na 40 občanů. 
Setkání bylo velice příjemné a plné přátelských rozhovorů. Odpoledne zpestřili talentovaní sportovci – Lukáš 
Wasserbauer, Tomáš Janáček a Patrik Němec. Posluchače seznámili se svými sporty, kterým se věnují a 
hlavně se svými úspěchy. Pan starosta v krátkosti informoval o dění v obci. Poté se ujali svých harmonik 
Martin Ondráček a Lukáš Vašek a naši občané si s nimi mohli zazpívat. Občerstvení připravily některé 
vepřovské maminky, za což jim patří velký dík. A samozřejmě všem zúčastněným, bez nich by to nebylo tak 
příjemné odpoledne.  

                                                                                                        Budeme se těšit snad při dalších setkáních.  

 

ŠILO CELÉ ČESKO…..I  VEPŘOVÁ 

Jak to celé bylo? V polovině března začal počet nakažených s COVID-19 
v ČR stoupat a Vláda ČR vyhlásila k 19. březnu povinné nošení roušek. 
Na tento popud jsme naštěstí nečekaly a již 17. 3. se zapojujeme do výzvy 
celé země. ANO, šití roušek, ale ne jen pro nás a naše nejbližší, ale i pro 
naše spoluobčany v obci. Jsem hrozně ráda, že jsme se k této výzvě 
přidaly. Společně s dalšími 25 dobrovolnicemi se nám podařilo nastříhat, 
sežehlit a našít více než 520 roušek. Z toho 227 bylo dodáno do místního 
obchodu a vy jste si je mohli pro své potřeby rozebrat. Dalších 130 kusů 
putovalo do Nemocnice v Novém Městě na Moravě a přes 90 kusů do 
Pečovatelské služby v Přibyslavi (těch bylo mnohem víc, protože 
jednotlivé dobrovolnice je tam dodávaly samy).  

Tímto bych tedy chtěla za nás všechny šikovným střihačkám, žehličkám a šičkám poděkovat. Nebudu je tu jednotlivě 
jmenovat, protože bych určitě na někoho zapomněla a to nechci. Myslím, že si všechny zaslouží obdiv. Také děkujeme 
všem, kteří přispěli materiálně – plátnem či gumičkami. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří ušili 
roušky pro sebe a své blízké a poctivě je nosili. Chránili jste tak nejen zdraví své, ale i nás, vašich spoluobčanů.                
Velký dík patří  také ,,naší“ prodavačce Janě Zvolánkové, která poskytla zázemí pro sběr a výdej roušek, ale hlavně byla 
,,naší 1. linií.“ Odnesla to bohužel na zdraví a tak jí přejeme brzké uzdravení. Proto se také patří poděkovat paní Daně 
Nejedlé a Aleně Zárubové, že Janu zastoupily. Nedokážu si představit, že bychom měli zavřený obchod přes Velikonoce 
až do teď.                                
Zdá se, že šílenství kolem pandemie COVID-19 je již zažehnáno a bude vše brzy jako dřív. I přesto vás prosím, ušité 
roušky nevyhazujte. Nevíme, kdy se nám opět budou hodit.  

 Marie Doležalová 



4. 

OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. VÍTA 

Momentálně v kostele svatého Víta v Havlíčkově Borové probíhá generální 
oprava vahan. Varhany pocházejí z roku 1734, a i když lety prošly jistými 
rekonstrukcemi (většinou v intervalu 20-30 let – zdroj farní kronika), tak od 
poslední uplynulo skoro 30 let. V posledních letech byly poruchy varhan 
stále častější (nevracející se klávesy, vzdušnice, problém s pedály, …). 
Pastorační rada farního svazu Velká Losenice a Havlíčkova Borová proto 
rozhodla o jejich opravě a začala příprava. Nakonec bylo rozhodnuto, že 
opravu povede varhanář ze Sázavy pan Jan Karel (stavěl v r. 1974 nové 
varhany ve V. Losenici a v r. 2018 varhany do kaple v Sázavě - práci a část 
materiálu daroval, v minulých letech v H. Borové prováděl drobné opravy 
varhan). K posouzení stavu varhan a odbornému dohledu nad opravou byl 
přizván diecézní organolog prof. Václav Uhlíř. Oprava varhan bude stát 
265.000 korun a dle smlouvy musí být dokončena do konce letošního roku 
(půjde-li vše bez problému, bude to jistě dříve). Varhany především 
doprovázejí liturgické obřady (mše svaté, svatby, křty, 1. svaté přijímání, sv. 

biřmování apod.), ale všichni víte, že v kostele jsou také koncerty nebo např. živý betlém apod...  

Chcete-li přispět na opravu varhan, budeme vděčni. Je to možné při sbírkách v kostele (na ten účel 
vyhlášených) nebo na účet farnosti č.ú. 3049440/0300 s poznámkou oprava varhan.  

Pán Bůh zaplať všem dárcům.  

Daniel Kolář, farář, excurrendo administrátor farnosti Havlíčkova Borová.  (Text vyňat z žádosti obci Vepřová) 

Obec Vepřová schválila na veřejném zasedání 10. 6. 2020 finanční dar na opravu varhan v Kostele   sv. Víta 
v Havlíčkově Borové ve výši 20.000 Kč. 

 

VEPŘOVSKÁ POUŤ 

Díky uvolňování koronavirových opatření se mohla ve Vepřové 8. 6. konat pouť. Slunečná neděle byla 
zahájena ranní mší svatou u kapličky.  Obecní úřad při této příležitosti uspořádal tradiční „pouťovou 
výstavu“, kde  odpoledne návštěvníci mohli shlédnout  ručně paličkované obrázky paní Růženy Doležalové, 
karikatury kreslené tuší a zároveň zakoupit  výrobky z patchworku, čajová příslušenství, drátované výrobky 
a další.  Vepřovská ZŠ a MŠ zde vystavila krásné a nápadité výrobky dětí. Na návsi u horního rybníka 
vepřovská mládež uspořádala druhý ročník soutěže v přetahované lanem.  A žádný návštěvník vepřovské 
pouti jistě nepřehlédl výstavu veteránů na návsi před školou.  Děti si nenechaly ujít pouťové atrakce.  
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu pouti podíleli.    



Připomínáme lidem to, co nás spojuje. 
 

5. 

VOLSKÝ POVOZ PŘINÁŠÍ MÍROVÉ POSELSTVÍ 

 
Naší obcí bude 17.7. procházet mírový pochod Pádajátrá. Pestrobarevný 
průvod s volským povozem dorazí za zpěvu a tance do Vepřové kolem jedné 
hodiny po poledni a projde celou vesnici. Pro tento den ukončí svoji pouť               
v základní škole, kde si poutníci odpočinou.  
V 18:00 téhož dne pro vás účastníci pochodu uspořádají v kulturně sportovním 
areálu kulturní vystoupení. Můžete se těšit na ukázku dynamické meditační 
hudby, tanec Bharata Natjam, divadlo, povídání o významu Pádajátry, 

malování na obličej, ochutnávku specialit vařených s láskou a soutěž o ceny ve zpívání a tancování pro děti i 
dospělé. Bude také možné si prohlédnout pádajátrový vůz a pohladit dva krásné voly, kteří ho táhnou. Na 
závěr si nenechte ujít veselou atrakci “létající banány ”. Celý program bude zdarma.  
Další den mezi 9:30 a 10:00 vyrazí Pádajátrá na cestu do Žižkovo Pole a kdo bude mít zájem, může se po 
domluvě s organizátory k pochodu připojit.  
Pádajátrá bude letos putovat 17 dní z Nového Města na Moravě do Jihlavy. Na trase dlouhé asi 110 kilometrů 
se zastaví v 6 městech a 6 obcích, a dalšími asi 15 místy bude projíždět. Heslem mírového pochodu je: 
"Připomínáme lidem to, co nás spojuje!". V dnešní době dochází ke střetům kvůli vnějším malichernostem 
(rozdílům v barvě pleti, náboženství nebo v politických názorech) a stres a deprese jsou každodenní realitou. 
Pádajátrá připomíná lidem, že skutečné hodnoty naleznou v srdci, když se ve svém spěchu zastaví dost dlouho 
na to, aby si jich všimli.  
Více informací na www.padajatra.cz 

 

PÁDAJÁTRÁ 2020  
                                          mírový pochod 

 
                                                           Nenechte si ujít! 

 

 
                             Mírový pochod se zastaví v pátek

17.7. ve Vepřové! 
 

                                  Příchod průvodu do vesnice: 
kolem 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
www.padajatra.cz 
facebook/padajatra 
info@padajatra.com 
+420 737 879 641 

 

 
                Večerní vystoupení: 

v kulturně sportovním areálu 
18:00 - 19:30 

 dynamická meditační hudba 
 povídání o smyslu našeho pochodu 
 tanec Bharata Natjam 
 divadlo 
 soutěž o ceny 
 malování na obličej 
 prohlídka vozu a kartáčování volů 
 létající banány 
 
                 Vstup ZDARMA 
            změna programu vyhrazena 



 

6.  

 

Blahopřejeme 

spoluobčanům, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v první polovině roku:    

pan Sobotka Josef,          č.p.17 
paní Henzlová Marie,    č.p.25  
 pan Jan Lacina,            č.p.58                                  
paní Havlíčková Marie, č.p.71   
paní Lacinová Jiřina,    č.p. 58                                                
pan Mach Václav,          č.p.75                                                      

   
Životní výročí oslavili v první polovině roku také tito naši spoluobčané: 

                                    
                                                                                                   paní Ondráčková Irena,     č.p. 38 
pan Němec Jiří,                č.p. 102                                             pan Kulhánek Vladimír ,      č.p. 100                               
paní Novotná Stanislava,    č.p.  96                                           paní Stejskalová Hana,       č.p. 80 
pan Pecha Marek,             č.p. 72                                              paní Mach Václav,              č.p. 75 
pan Stejskal Tomáš,          č.p. 80                                               
paní Pechová Hana,          č.p. 72    
                                          
Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let! 

_______________________________________________________________________________                             

                                            Narození   

                                     Denis Kalců,          č. p.  71 
                                     Josef Konfršt,        č, p. 134 
                
 
               Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí. 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                               TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020                   

Děkujeme  všem, kdo otevřeli dveře, a 
přispěli do letošní sbírky. Poděkování 
patří také dětem a maminkám, jež 
vyrazily na tuto dobročinnou pouť a 
bez nichž by se sbírka 
neuskutečnila…                                   

Celková částka vybraná do tříkrálové 
sbírky                                                   
ve Vepřové činila 22. 727 Kč.   



SK VEPŘOVÁ – FOTBAL 

Jar í část sezó y yla zruše a – rozhod utí vlády. Okres í fot alový svaz v Havlíčkově Brodě 
v i ořád é  zasedá í rozhodl o to , že udou uz á y výsledky soutěží po podzi í části. Žád ý 
z tý ů však esestoupil a i epostoupil.  

To z a e á, že v ko eč é  zúčtová í o sadilo aše užstvo 13. ísto, a i v další sezó ě ude 
pokračovat ve III. třídě. 

 

Tabulka - III. třída užů, okres Havlíčkův Brod 

  Klub Z V R P S B 

1. Habry B 13 11 1 1 46:19 34 

2. Jeřiš o 13 10 2 1 37:10 32 

3. So íňov 13 9 0 4 40:23 27 

4. Keřkov 13 6 4 3 31:16 22 

5. Maleč 13 6 3 4 33:26 21 

6. Veselý Žďár 13 6 2 5 29:29 20 

7. Víska 13 6 2 5 35:28 20 

8. Lipnice n. S. 13 5 1 7 25:23 16 

9. Lípa B 13 5 0 8 27:38 15 

10. Kožlí B 13 4 0 9 25:49 12 

11. Havl. Borová B 13 3 3 7 17:34 12 

12. Věž i e B 13 3 2 8 21:41 11 

13. Vepřová 13 3 2 8 25:39 11 

14. Rozsochatec B 13 3 0 10 23:39 9 

 

Po uvol ě í opatře í js e sehráli přátelská utká í s Kru e urke , Pol ičkou a Havlíčkovou 
Borovou. Vše h y zápasy yly v elku vyrov a é a z ašeho pohledu zdařilé.  

Vzhledem k astalé situa i js e i ořád ě a pouť sehráli i tradič í utká í svo od í – že atí. 
Zápas yl vyrov a ý a dra ati ký až do ko e. Z vítězství se z ovu radovali že atí, te tokrát v po ěru 
6:5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Petr Doležal, SK Vepřová 

7.



 

8. 

 

 Výpis  usnesení 13. veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce Vepřová konaného dne 12. 2. 2020 

Usnesení 1/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
doplněný program jednání, ověřovatele a zapisovatele 
zápisu. Usnesení 2/13/2020 - Zastupitelstvo bere na 
vědomí kontrolu usnesení 12. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce. Usnesení 3/13/2020 - Zastupitelstvo 
obce schvaluje uzavření  

 Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu 
Investiční úvěry Lesnictví č. 1958020551 (dále 
jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího 
návrhu, který je přílohou zápisu z jednání 
zastupitelstva, na základě které Podpůrný a 
garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem 
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 
IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“) 
poskytne obci Vepřová investiční úvěr na 
pořízení nového traktoru John Deere 
PowerTech a nového čelního nakladače 
TracLift,  

 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení 
jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem 
v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 
1959020551 (dále jen jako „Smlouva o 
podpoře“), a to dle jejího návrhu, který je 
přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na 
základě které PGRLF poskytne obci finanční 
podporu maximálně ve výši  918.748,-Kč, 

 Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím 
převodu práva a o výpůjčce  
č. 1958020551-11 (dále jen jako „Budoucí 
smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je 
přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na 
základě které se obec zaváže do stanovené doby 
uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF, 

 Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o 
výpůjčce (dále jen jako „Smlouva o zajišťovacím 
převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle 
Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je 
součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou 
zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které 
obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy 
o úvěru podmíněně převede své vlastnické právo 
k předmětu zajištění na Fond, a to dále za 
podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím 
převodu práva, 

 Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného 
plnění č. 1958020551-3 (dále jen jako „Zástavní 
smlouva k pojistnému plnění“), a to dle jejího 
návrhu, který je přílohou zápisu z jednání 
zastupitelstva, na základě které obec zřizuje ve 
prospěch PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF 
ze Smlouvy o úvěru, zástavní právo 
k pohledávkám z pojistného plnění, a to za 
podmínek dále uvedených v Zástavní smlouvě 
k pojistnému plnění. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Vepřová 
podpisem všech výše uvedených smluv, jejichž 
uzavření schválilo tímto usnesením.                                         

Usnesení 4/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
finanční dar: Centru pro zdravotně postižené, pracoviště 
Žďár nad Sázavou 2 000 Kč, Svazu důchodců ČR Žďár 
nad Sázavou 2 000 Kč, Domácímu hospici v Novém 
Městě na Moravě 2 000 Kč, Asociaci postižených dětí, 
Klub úsměv Žďár nad Sázavou 10 000 Kč.   Usnesení č. 
5/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
kupní smlouvy prodej pozemku p. č. 85/18 o výměře   
1030 m2 v obci a k. ú. Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 
180 Kč/1m2. Usnesení č.6/13/2020 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku         
p. č. 85/19 o výměře 1 029 m2 v obci a k. ú. Vepřová, za 
dohodnutou kupní cenu 180 Kč/1m2. Usnesení  č. 
7/13/2020- Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření 
kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 85/38 o výměře  
956 m2 , v obci a k.ú. Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 
180 Kč/1m2. Usnesení č. 8/13/2020 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku      
p. č. 85/22 o výměře  664 m2 v obci a k. ú. Vepřová a 
pozemku p. č. 85/23 m2  o výměře 485 m2 v obci a k. ú. 
Vepřová   za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/1m2.  
Usnesení č. 9/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje  
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 85/27 o 
výměře  340 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pozemku             
p. č. 85/28 m2  o výměře 391 m2  v k. ú. Vepřová, za 
dohodnutou kupní cenu 180 Kč/1m2. Usnesení             
č. 10/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření 
kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 85/35 o výměře  
754 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pozemku p. č. 85/36 m2 

v obci a  k. ú Vepřová o výměře 199 m2, za dohodnutou 
kupní cenu 180 Kč/1m2. Usnesení č. 11/13/2020 - 
Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření kupní smlouvy 
na prodej pozemku p. č. 85/3 o výměře  720 m2 v obci a    
k. ú. Vepřová a pozemku p. č. 85/13 m2  o výměře 573 m2, 
za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/1m2. Výše uvedení 
Kupující pozemků v k. ú. Vepřová se dále zavazují 
podílet se na úhradě části nákladů spojených 
s vybudováním a připojením inženýrských sítí ve výši 
50. 000 Kč.  Usnesení č. 12/13/2020 - Zastupitelstvo 
obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území (SCLLD) místní akční skupiny 
Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027 na svém správním 
území. Usnesení  č. 13/13/2020 Zastupitelstvo obce 
schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. 
Vepřová  p. č. 85/2 (1 157 m2),  a 85/10 (595 m2) a 85/12 
(527 m2. Usnesení č. 14/13/2020 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje Žádost č.j.3/20 o odstoupení od prodeje 
pozemků  ve vlastnictví obce p. č. 85/24 a pozemku p. č. 
85/25 v obci a k. ú. Vepřová. Usnesení č. 15/13/2020 - 
Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost č. 4/20 o koupi 
pozemků    p. č. 85/10 a pozemku p. č. 85/12 v obci a k. ú. 
Vepřová. Usnesení č. 16/13/2020 - Zastupitelstvo bere 
na vědomí Žádost č. 20/20  o koupi pozemků p. č. 85/2 



 

9. 

 

v obci a k. ú. Vepřová. Usnesení č. 17/13/2020 - 
Zastupitelstvo zamítlo  Žádost č.j. 7/20  o odkoupení 
pozemku p. č. 78 c, 13/3 d v obci  a k. ú. Vepřová.  
Usnesení č. 18/13/2020 - Zastupitelstvo zamítlo Žádost 
č. j. 7/20  o prodej stavební parcely v obci Vepřová za 
účelem výstavby rodinného domu. Usnesení č. 
19/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost č.j. 
21/20 o spravení odtokové roury rodinného domu č. p. 20. 
Usnesení č. 20/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Zastupitelstvo obce schvaluje předčasné splacení  úvěru 
reg. číslo 99024221527   vedeného u Komerční banky, a. 
s. se sídlem Praha 1,  Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 
45317054  ve výši 2.036.664,27 Kč včetně DPH v celém 
rozsahu na dofinancování investičního projektu: “Vepřová 
- Technická a dopravní infrastruktura – lokalita Votavnice. 
Usnesení č. 21/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 
2019. Usnesení č. 22/13/2020 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na 
opravu sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ Vepřová. 
Usnesení č. 23/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na vypracování 
webových stránek obce. Usnesení č. 24/13/2020 - 
Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání 
představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav ze dne 
20. 12. 2019. Usnesení č. 25/13/2020 - Zastupitelstvo 
bere na vědomí Zápis z jednání   představenstva a 
kontrolní komise LDO Přibyslav ze dne 31. 01. 2020. 

Výpis usnesení 14. veřejného zasedání           
Zastupitelstva obce Vepřová                                          

konaného dne 10. 6. 2020 

Usnesení 1/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
doplněný program jednání, zapisovatele zápisu a 
ověřovatele zápisu.   Usnesení 2/14/2020 - Zastupitelstvo 
bere na vědomí kontrolu usnesení 13. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce. Usnesení 3/14/2020 - Zastupitelstvo 
obce Vepřová schvaluje Závěrečný účet obce Vepřová za 
rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, 
a to s výhradou. Usnesení 4/14/2020 - Přijaté opatření k 
nápravě nedostatku zjištěného při přezkoumání 
hospodaření za rok 2019. Usnesení 5/14/2020 - 
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce 
Vepřová sestavenou k 31.12. 2019.  Usnesení 6/14/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy 
Vepřová za rok 2019 a souhlasí s rozdělením zisku do 
fondu odměn a rezervního fondu organizace.                                                                                                                 
Usnesení 7/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vepřová sestavenou             
k 31.12. 2019. Usnesení 8/14/2020 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje Kupní smlouvu č. 58/2020M na nákup stroje 

Kolový traktor John Deere 5090 M ve výši 1.355.000 Kč 
bez DPH. Usnesení 9/14/2020 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje Kupní smlouvu č. 59/2020M  na nákup stroje 
Nakladač TracLift 240 SL ve výši  187.900 Kč bez DPH. 
Usnesení 10/14/2020  - Zastupitelstvo obce schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 85/10 o výměře 
595 m2  a 1914 o výměře 527 m2  v k. ú. Vepřová. Usnesení  
11/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 85/2 o výměře             
1 157 m2 v obci a k. ú. Vepřová,  za dohodnutou kupní 
cenu 180 Kč/1m2. Kupující se dále zavazuje podílet se na 
úhradě části nákladů spojených s vybudováním a 
připojením inženýrských sítí  ve výši 50. 000 Kč.  
Usnesení  12/14/2020 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Rozhodnutí Krajské hygienické stanice o určení 
mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel arsen 14 μg/l 
pro dodávanou pitnou vodu z vodovodu Vepřová nejdéle 
na dobu od 1. 5. 2020 do 1. 5. 2023.  Po dobu trvání  
opatření  bude  pro děti 0-3  poskytnut finanční příspěvek 
5 Kč/ 1 den. Pro těhotné ženy 10 Kč/ 1 den.  Usnesení  
13/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č: 
1040017640/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene pozemku p. č. 1791/5, 1791/9   v k. ú. Vepřová             
s firmou E-ON Distribuce, a.s., za účelem nového 
zemního vedení kabelové přípojky NN na parcelu č. st. 94. 
Usnesení  14/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Žádost č.j. 48/50 o dar Římskokatolické farnosti Havl. 
Borová   na opravu varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově 
Borové  ve výši 20. 000 Kč. Usnesení  15/14/2020 - 
Zastupitelstvo obce zamítá Žádost č. j. 50/20 o podporu 
Linky bezpečí, z.s.  Usnesení 16/14/2020 - Zastupitelstvo 
obce zamítá Žádost č. j. 49/20 o příspěvek na činnost MO 
Českého svazu chovatelů poštovních holubů v Havlíčkově 
Borové. Usnesení   17/14/2020 - Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí Žádost č.j. 40/20 o prodej parcely 
st.1139/5 v k. ú. Vepřová. Usnesení  18/14/2020 - 
Zastupitelstvo obce bere zamítá   Žádost č.j. 39/40 o 
odkoupení části pozemku p. č. 15/6 v obci a k. ú. Vepřová. 
Usnesení  19/14/2020 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí výzvu k doložení chybějících dokladů k budově 
jiného vlastníka na obecním pozemku p.č.1822/1  v k. ú. 
Vepřová. Usnesení 20/14/2020 - Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí prodloužení lhůty podpory z MMR na 
akci s názvem „Technická infrastruktura 18 bytových 
jednotek rok 2008“ do 30. 9. 2023.  Usnesení  21/14/2020 
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 
představenstva LDO Přibyslav ze dne 28.2, 7. 6., 26. 5. 
2020. Usnesení  22/14/2020 - Zastupitelstvo obce bere 
na schvaluje Smlouvu o vytvoření webových stránek pro 
Obec Vepřová s firmou Zdeněk Beránek, Dis. IČO: 
71565841. 



10.  

ROZLOUČENÍ DĚTÍ                    
S MATEŘSKOU ŠKOLOU  

  

 Dne 25. 6. se konalo na obecním úřadě 

slavnostní vyřazení pěti letošních 

předškoláků z mateřské školy. Každý rok se  

děti loučí s mateřskou školou a vydávají se 

do světa školních lavic. Pokaždé jde přitom 

o skutečně slavností událost, která je plná 

emocí, jak ze strany dětí a rodičů,  tak i obou 

paní učitelek. A tak nechyběly ani 

slzičky…. Také v letošním roce si paní 

učitelky spolu s dětmi připravily 

mimořádně pěkná vystoupení.  Nechyběly 

stužky a samozřejmě dárky. 

Všem budoucím školákům přejeme hodně 

štěstí do následujícího školního roku, samé 

jedničky, hodné kamarády a mnoho 

úspěchů, nejen ve škole. 

 

  

Upozorňujeme na konání 
cyklistických závodů, které 
budou projíždět obcí 

 

„ORKA TRIATLON 2020“ v sobotu 11. 7. 2020 

v 11,40 h – 13,30 h. 

„VYSOČINA 2020“, ve čtvrtek  30. 7. 2020                     

v 13,30 h – 17 h. 

9x OKRUH | 11,5 km 

Velká Losenice  - Vepřová - Malá Losenice - Velká 

Losenice 

Dojezd do cíle | 7,9 km 

Velká Losenice - Pořežín - Ronov nad Sázavou - 

Přibyslav ( Husova ulice - Bechyňovo náměstí ) 

Vrchařská prémie v 2.,4.,6.,8. okruhu ve stoupání do 

obce Vepřová. 

 
„„PILMAN 2020“, v sobotu  29. 8. 2020                              

v  12,00- 16,00 h. 

 

 

Oznamujeme  občanům,                                  

že na konci června proběhly 

odečty vodoměrů. 

Obec nabízí možnost hlášení 

stavu vodoměru                   

na email: 

vodneveprova@seznam.cz 

Do emailu je třeba uvést: stav vodoměru, číslo 

vodoměru, číslo popisné a jméno. Kdo stav 

nenahlásí bude mu odečten jako vždy            

panem Michalem Bořilem. 

 

Platbu poplatku za vodné můžete uskutečnit 
bezhotovostně   na č. ú. 16020751/0100          

do 19. 7. 2020 . Výši poplatku obdržíte do 
poštovní schránky. 

 

Vodné za II. čtvrtletí se bude v hotovosti 
vybírat ve středu 22. července 2020            

v 8 – 10 h a v 17 – 19 hodin v budově 
obecního úřadu. 

Cena za 1 m3 pitné vody je 20 Kč. 



Ranch Black Mane 

(ranč černá hříva) 
 

Ranč Black Mane je rodinný westernový ranč na Vysočině v malebné obci Vepřová. Ranč založil 

Martin Ondráček v roce 2017. Zaměřujeme se na výcvik a chov koní westernových plemen American 

Quarter Horse a Paint Horse.  

„Už jako malý kluk jsem se s mým tatínkem rád díval na westerny a filmy, které popisovaly život na 

amerických rančích. Pokaždé když jsem něco takového viděl v televizi, utíkal jsem do pokojíčku pro 

můj, z papíru vyrobený klobouk a s nastraženými uši sledoval napínavý příběh amerického západu. 

Často jsem si kreslil můj vysněný ranč a chlubil se rodičům, jak to doma vše předělám a přestavím na 

stáje a výběhy pro koně. Bohužel ve většině případů jsem se setkal s odmítnutím a s názorem, že koně 

můžu mít doma jen jako hobby a že mě koně nikdy neuživí. To mne vždy hodně zarmoutilo. Ale ta 

obrovská touha o mém velkém snu mne tlačila kupředu a neustále jsem přemýšlel, jak to vše udělat, 

abych se koním mohl naplno věnovat a dělat to, co mě baví a ze srdce naplňuje“ říká Martin 

Ondráček, zakladatel ranče Black Mane ve Vepřové. 

Ranč je v této době vybaven pěti boxy, kruhovou tréninkovou ohradou s pískovým povrchem a 

travnatými výběhy se zázemím pro koně i jezdce. Mimo hlavní činnosti výcviků koní, individuálních 

lekcí a přípravě na soutěže pořádáme pro děti pravidelný jezdecký kroužek od 6 do 15 let, každé 

úterý a čtvrtek. Dále každou poslední sobotu v měsíci připravujeme pro děti tematický den s koňmi, 

kde spolu zažijeme dvě jezdecké lekce s doprovodným programem a velkou dávkou zábavy. Od 

letošního roku se děti mohou hlásit na dva turnusy příměstského tábora s koňmi. Jelikož nám není 

lhostejná krajina kolem naší krásné vesničky a život v ní, jednáme s obcí Vepřová o výhodách pro 

obyvatele obce (VIP slevy), tak i pro obec takovou jako je například účast koní na akcích a slavnostech 

obce po celý rok. 

Více informací o službách a dění na ranči najdete na  www.blackmane-ranch.cz 
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

12. 

MASOPUST 2020 

V sobotu 22. 2. 2020 se v obci uskutečnil tradiční masopustní průvod masek. Nejtrefnější 

maskou byl koronavirus. Kdo by si v té době připustil, jak zásadním způsobem se do našich 

životů zapíše. 

 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

 

 

1. Němec Martin st. 

2. Ondráček Vojtěch 

3. Němec Vlastislav 

 

 

 

 

 

                                                               

Dne 28. 12. 2019 se 

v tělocvičně uskutečnil každoroční turnaj ve stolním tenise. Oproti roku 2018 došlo k částečné 

obměně hráčů, takže se turnaj stal zajímavějším. Poprvé se vítězem stal Martin Němec st. 


