Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
pracovníci Obecního úřadu Vidče vám všem přejí
do nového roku 2014 pevné zdraví a co nejvíce
spokojenosti.

Stručná zpráva za rok 2013
Matrika:
Vzhledem ke stále přetrvávajícím celostátním problémům
s programem evidence obyvatel, mohou být v dále uvedených
číslech některé drobné nepřesnosti. Aktuální počet našich
občanů je k 31. 12. 2013 ve výši 1721, což je o 10 více než
v roce předešlém. Z tohoto počtu je celkem 862 mužů a 859 žen
(čísla jsou včetně počtu dětí). Pro zajímavost: ženatých mužů
máme v obci 384, vdaných žen 394, rozvedených mužů 45,
rozvedených žen 48. Smutný údaj – v obci máme 111 vdov,
vdovcem je 25 mužů. V roce 2013 se narodilo 8 dětí (tento údaj
nemusí být k současnému datu úplně přesný), zemřelo 14
občanů. K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 39 občanů (loni
64), 19 se odstěhovalo (loni 24). Tři naši občané v letošním roce
oslaví 90 let, čtyři jsou starší 90 let, a to od 91 roku do 94 let.
Průměrný věk našich občanů je 40,9 let. V roce 2013 byly v naší obřadní síni uzavřeny tři sňatky.

Informace k plnění rozpočtu a výsledku hospodaření v roce 2013.
Rozpočet obce pro rok 2013 byl zastupitelstvem obce schválen na straně příjmů (bez dotací) ve výši 16 520 tis. Kč, na straně výdajů
ve výši 17 320 tis. Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 800 tis. Kč byl kryt z přebytku na účtu obce za rok 2012. Během roku
bylo zastupitelstvem obce schváleno celkem sedm rozpočtových opatření (změn rozpočtu), ve většině z důvodu zařazení získaných
dotací do rozpočtu, popř. z důvodu převodu financí mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, aby nedošlo k jejich překročení. Ke dni
31. 12. 2013 nám díky úsporným opatřením a díky úspěšným žádostem o dotace zůstala na běžném účtu obce částka 4 346 tis. Kč.
Část financí ze zůstatku na účtu je zapojena do rozpočtu obce na rok 2014, část bude využita na splácení úvěru u KB a SFŽP (úvěr
na stavbu kanalizace obce), zbývající část bude sloužit jako rezerva pro další rozvoj obce.
Pro upřesnění dále uvádíme zejména ty kapitoly, kde byly výdaje za rok 2013 nejvyšší:
- Silnice, vč. provozu veřejné silniční dopravy - 2 mil. 305 tis. Kč (v tom: oprava komunikace nad hřištěm/dotace, dílčí opravy cest
v majetku obce po kanalizaci, dotace ZK na provoz silniční dopravy, zimní údržba)
- Kanalizace obce - celkem 4 mil. 910 tis. Kč (v tom investice ve výši 3 mil. 797 tis. Kč – stavba, neinvestiční příspěvek DSO Vidče
a Střítež n.B., dešťová kanalizace, vodoměry )
- Školství: ZŠ - 2 mil. 033 tis. Kč (v tom kanalizační přípojka 188 tis.), MŠ- 944 tis. Kč (z toho 123 tis. kanalizační přípojka)
- Kultura (knihovna, ost. záležitosti kultury) výdaje celkem 188 tis. Kč, za Videčský zpravodaj a Spektrum celkem 83 tis. Kč
- Podpora sportu, sportovní zařízení - dotace na činnost TJ, SPV, správce areálu víceúčelové hřiště: celkem 530 tis. Kč
- Veřejné osvětlení - opravy osvětlení, spotřeba el. energie ve výši 410 tis. Kč
- Odpadové hospodářství - 1 mil. 091 tis. Kč (odvoz domovního odpadu, velkoobjemový odpad, poplatek sběrnému dvoru v Rožnově)
- Péče o životní prostředí - 431 tis. Kč (pracovníci VPP, čištění obce)
- Požární ochrana- dotace na činnost, vybavení JSDHO, celkem 153 tis. Kč
- Provoz a údržba budov v majetku obce – 456 tis. Kč
- Rozhlas – 234 tis. Kč (digitální protipovodňový plán/krytý dotací)
- Činnost zastupitelstva - 1 494 tis. Kč
- Činnost místní správy (činnost OÚ) - celkem 1 722 tis. Kč
- Splátky úvěru – 1 297 tis. Kč
Závěrečný účet obce bude zveřejněn na úřední desce OÚ po provedené kontrole ze strany Zlínského kraje (únor - duben 2014),
vč. zveřejnění úplné zprávy o provedené kontrole.
Veškeré informace o podrobném čerpání jednotlivých kapitol z rozpočtu obce je možno získat u účetní naší obce.

Další informace
- Vyúčtování stočného za rok 2013 bude provedeno v lednu tohoto roku. Na konci měsíce ledna nebo začátkem února vám
bude doručena faktura s doplatkem nebo přeplatkem stočného. Současně vám bude zaslán platební kalendář čtvrtletních
záloh na rok 2014.
- V souladu s platnou veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 63 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
projednal právní odbor MěÚ Rožnov p. R. v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 pro naši obec celkem 11 přestupků. Z tohoto počtu
bylo podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, řešeno 8 přestupků proti občanskému soužití dle §49/1c, 1přestupek proti
občanskému soužití dle § 49/1a, a 2 přestupky proti majetku dle §50/1a. Za projednání uvedených přestupků zaplatila obec městu
Rožnov pod Radh., za rok 2013 částku 8 250,-Kč.
Co nejvíce úspěšných dní v novém roce vám všem přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 24/2013 ze zasedání ZO Vidče dne 12. 12. 2013
295/2013 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 24. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Bc. Miroslav Chumchal, Jaroslav Vaculín, ověřovatele
zápisu Lenka Machulová, Ing. Karel Malík. Zapisovatelkou byla
určena Eva Kramolišová.
296/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 22/2013 z řádného zasedání ZO dne 24. 10. 2013 a usnesení
č. 23/2013 z mimořádného zasedání dne 20. 11. 2013 přednesenou
starostkou obce.
297/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 22. - 24. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně
členy rady obce.

303/2013 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Smlouvy
o vzájemné součinnosti uzavřené mezi obcí a stavebníky v rámci
akce budování soukromých kanalizačních přípojek, schvaluje
převedení zpracovaných projektů kanalizačních přípojek v celkové
hodnotě 885 600,-Kč do vlastnictví majitelů připojených objektů
(410 vlastníků). Cena jednoho projektu činila 2 160,- Kč
(podmíněně nevratný příspěvek, který stavebníkovi v roce 2011
uhradila obec za projekt přípojky). Projekty vyhotovila v roce
2011 na základě Smlouvy o dílo schválené zastupitelstvem obce
ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení 3/2010) spol. Voding Hranice,
spol. s.r.o.

298/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti finančního
výboru a kontrolního výboru za rok 2013, přednesenou předsedy
obou výborů.

304/2013 ZO Vidče projednalo žádost o prodej částí pozemků
v majetku obce p.č. 568/3 (ttp) a části parcely p.č. 568/1 (ttp).
Stanovilo cenu 40,- Kč/1m2 a pověřilo starostku obce s žadatelem
o odkup pozemků v této záležitosti dále jednat.

299/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za období od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013 dle výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků
a DSO, sestavený k 30. 11. 2013 bez připomínek.

305/2013 ZO Vidče schvaluje předložený plán inventur roku
2013, schvaluje Směrnici č.1/2013 „Zásady použití sociálního
fondu“ obce Vidče včetně příloh.

300/2013 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočtové opatření, změnu č. 7 rozpočtu obce za rok 2013 dle
předložené důvodové zprávy.
301/2013 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje rozpočet obce pro rok 2014 na straně příjmů
ve výši 17 450 200 Kč, na straně výdajů ve výši 17 727 000 Kč.
Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 276 800 Kč, bude kryt
finančními prostředky z minulých let vedených na běžném účtu
u KB. Současně ZO schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu
obce pro rok 2014.
302/2013 ZO Vidče projednalo návrh změny výše pojištění
odpovědnosti za škodu v souvislosti s novým občanským
zákoníkem platným od r. 2014 a následně navýšení pojistného
odsouhlasilo. ZO pověřuje starostku obce v této záležitosti jednat.

306/2013 ZO Vidče schvaluje inventarizační komisi ve složení:
Mgr. Pavel Drda (předseda komise), Ing. Vladimír Nerád a Lenka
Machulová (členové komise), pro provedení inventarizace
majetku obce Vidče za rok 2013. Podklady připraví účetní obce
Ing. Veronika Gerlová.
307/2013 ZO Vidče schvaluje komisi pro likvidaci majetku
vyřazeného při inventarizaci majetku obce za rok 2013 ve složení:
Karel Přibyl (předseda komise), Ing. Dalibor Kubiš, Dagmar
Karasová (členové komise).
308/2013 ZO Vidče schvaluje plán práce zastupitelstva obce
na rok 2014.
309/2013 ZO Vidče schvaluje smlouvu o partnerství uzavřenou
s obcí Valašská Bystřice k projektu „Zvýšení bezpečnosti cyklistů
v obcích Valašská Bystřice a Vidče“ a pověřuje starostku obce
smlouvu podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 45 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17. 12. 2013
427/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

starostku obce Dodatek č.1 podepsat.

428/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí kontrolu
usnesení č. 44 ze schůze rady obce dne 12. 11. 2013 a usnesení
č. 44 ze schůze rady obce dne 26. 11. 2013. Všechny úkoly byly
splněny.

431/13 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky
ve vlastnictví obce p.č. 556/1 a p.č. 570 a pověřuje starostku obce
Smlouvu podepsat.

429/13 Rada obce Vidče projednala a schválila Dodatek č. 1
ke smlouvě o fakturaci stočného se společností VaK Vsetín
a pověřuje starostku obce Dodatek č. 1 podepsat.

432/13 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o dokončených
stavebních pracích v obci.

430/13 Rada obce Vidče projednala a schválila Dodatek č. 1
ke smlouvě
o
nájmu,
zajištění
provozu
a
údržby
vodohospodářského zařízení (VaK Vsetín/ obec) a pověřuje

433/13 Rada obce Vidče schválila plán práce rady obce na rok
2014.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce
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Milena Dudová
místostarostka obce

Všechno nejlepší k životnímu jubileu
V měsíci únoru se dožívá významného životního jubilea vážená paní Jaruška Neřádová.
Děkujeme Vám za všechno, co jste za ta léta udělala pro spoluobčany.
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu rodiny a přátel.
Ať jste stále tak aktivní a plná optimismu jako dosud.
Obecní úřad Vidče

Zájezdy pro rok 2014
Jednodenní poznávací a turistický zájezd Nízký Jeseník dne 17. května 2014 (sobota)
Stručný program:
Za poznáním oblasti Nízkého Jeseníku, trasa: Hranice, Lipník, Velký Újezd, Hlubočky, Stará Voda, Budišov nad Budišovkou,
přehrady Kružberk a Slezská Harta, Roudno – Velký Roudný (výstup), Dvorce, Moravský Beroun – NS, Sedm Dvorů (Ondrášovka),
Domašov nad Bystřicí, Šternberk – Expozice času, Těšíkov – kyselka, Paseka – arboretum, návrat domů. Upozorňuji, že může dojít
do května ke změnám. Všichni účastníci zájezdu obdrží nejpozději týden před odjezdem podrobný program.
Cena zájezdu: Turisté senioři 280,-; SPV 300,-; cizí 350,-; děti 200,- Kč.
Hlaste se a zájezd uhraďte do 15. 4. 2014 na tel. 737 537 297 nebo do 15. 2. 2014 také na tel. 736 716 150.

Čtyřdenní poznávací a turistický zájezd Novohradské hory a Česká Kanada ve dnech 18. až 21. září 2014
Stručný program:
18. 9. Čt – odjezd v 5.00 hod. směr Novohradské hory. Program 1. dne – Trhové Sviny, Buškův hamr, Svatá Trojice, Soběnovská
vrchovina – Slepičí hory, Benešov nad Černou, Kaplice, Dolní Dvořiště, Rakousko – Vitorazsko, zpět do ČR na ubytování
a nocleh.
19. 9. Pá – po snídani město Nové Hrady, NS Terčino údolí, Horní Stropnice, bývalá lázeňská místa Dobrá a Hojná Voda a výstup
na Kraví horu, České Velenice, Gmund, další část Vitorazska na Rakouské straně, návrat na nocleh.
20. 9. So – po snídani Česká Kanada: túra k hradu Landštejn – prohlídka, Stalkov, Slavonice – prohlídka, Valtínov – vycházka
k Jakubově rozhledně a k Ďáblově prdeli, návrat na nocleh.
21. 9. Ne – po snídani odjezd do Nové Bystřice, jízda přes Českou Kanadu historickou úzkokolejnou dráhou do Jindřichova Hradce,
prohlídka města – významné památky, oběd, ve 14.00 hod. odjezd směr Dačice. Po cestě krátké zastávky v Českém Rudolci
a v Dačicích. Návrat do Vidče kolem 20. hodiny.
Cena zájezdu: 2 600,- Kč ( za dopravu, 3 x ubytování v hotelu s polopenzí, parkovné, poštovné, telefony)
Na zájezd se hlaste osobně na tel. 736 716 150 do 15. února 2014. Zálohu 1 600,- Kč je nutné uhradit do 25. 4. 2014. Doplatek
do 20. 6. 2014, kdy účastníci zájezdu obdrží informační bulletin s podrobným programem.

Jednodenní poznávací zájezd Ostravsko dne 4. října 2014 ( sobota )
Stručný program:
Za poznáním krajského města Severomoravského kraje Ostravy, jeho zajímavostí a okolí Ostravy. Procházka a projížďka
po významných místech města, areál Vítkovic, okolí města. Program není ještě definitivní, patřičné informace budou podány
ve Videčském zpravodaji č. 6.
Marcela Švajdová

Prosinec ve videčské škole
Očekávání Vánoc se projevilo i v činnosti naší školy.
Řada akcí totiž souvisela s časem adventním.
4. prosince si čtvrťáci uspořádali svůj mikulášský
jarmark. Část výtěžku z něho předalo šest z nich jako sponzorský
dar valašskomeziříčskému kojeneckému ústavu, který navštívili
10. prosince. Čtvrťáci také společně vyráběli krásné šperky
pro maminky k Vánocům.
6. prosince vystoupili v kulturním domě členové našeho
národopisného souboru v programu Mikuláš s Valašenkou
a někteří čtvrťáci tento den zdobili před obecním úřadem vánoční
stromek. 5. prosince chodil školou Mikuláš se svými společníky,
o vše se postarali naši deváťáci.
Svátek sv. Lucie připomněly všem Lucky ze 4. třídy, jež
obcházely celou školu. 16. prosince měli svou vlastní vánoční
besídku třeťáci. Páťáci tento den absolvovali návštěvu Valašského
muzea v přírodě spojenou s ukázkami vánočních zvyků. O dva
dny později absolvovali tento muzejní program šesťáci a někteří
deváťáci.
Vánoční atmosféru navodilo ve čtvrtek 19. prosince
vánoční pásmo písní, mluveného slova i ukázky zvyků, které
nacvičili naši deváťáci. S úspěchem je dopoledne předvedli
školákům a předškolákům a odpoledne veřejnosti. Vánoční
besídky tříd 20. prosince pak zakončily vyučování v roce 2013.
S dobou adventní se dá spojit i sportování. 6. prosince se
konal Mikulášský turnaj ve volejbale, v němž zvítězili deváťáci.
13. 12. se uskutečnila Vánoční laťka. V závodu ve skoku vysokém

třeťáků a čtvrťáků byl mezi chlapci nejlepší M. Cáb a mezi
děvčaty R. Jaskulová. A protože počasí nepřálo zimním sportům,
nahradily je alespoň hodiny bruslení pro 1. – 4. třídu.
Výuku doplňovaly i další akce. Druháci pokračovali
ve svém projektu a podzim ve sklenicích nahradili sněhuláci.
Osmáci se sedmáky v rámci výuky dějepisu navštívili interaktivní
výstavu Expedice středověk v Muzeu Valašska ve Valašském
Meziříčí. 10. prosince přišli mezi deváťáky naši lonští absolventi
a představili jim svým pohledem střední školy, na nichž od září
studují.
V rámci zapojení do projektu Comenius strávily první
prosincový týden v Belgii učitelky D. Kovářová a J. Pečalková.
Školní rok běží dál, avšak začal nám nový kalendářní
rok 2014. Ať se všem daří v životě, nám ve škole a provází vás
i nás štěstí, zdraví, radost…
J. Pečalková
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Paní učitelko, kdy už konečně bude padat sníh?
Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka...
„Paní učitelko, kdy už konečne bude padat sníh?“ ptají
se téměř denně nedočkaví předškoláci. Už se vidí v závějích
na Přizbě. „Letošní leden nás opravdu svým jarním počasím
překvapuje“, odpovídá bezradně paní učitelka. Děti s nedočkavostí
vyhlíží, kdy se začnou z nebe sypat sněhové vločky s obavou, že
jim sáně jinak zreziví v garáži.
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré a i když leden
není jak má být, aspoň díky jarnímu počasí nepřimrzaly “třem
králům“ nudle u nosu. Našich 28 králů ze staršího oddělení, kteří
si sami vyrobili své královské koruny se vydalo v pondělí 6. ledna
na jejich cestu po naší obci s vinšováním štěstí a zdraví. Zpívali
kolemjdoucím, navštívili místní poštu, kadeřnictví, školu i obecní
úřad. Zastavili se i v několika okolních chalupách. „My tři králové

jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujeme Vám“ ozývalo se zvonivými
hlásky... ”a ten černý na tom zadu“ , který v naší třídě normálně je,
tam nebyl, poněvadž byl s dalšími osmi dětmi skolen neštovicemi.
Zpívali i bez černého vzadu, vykoledovali pytel bonbonů a peníze,
za které si naplánovali výlet do čajovny.
Lednem jsme taky zahájili dětmi oblíbené saunování.
Skvělým otužováním ke zdraví. Některé děti jsou statečnější než
paní učitelky. Studená sprcha po horké sauně jim nevadí, dokonce
je spíše pobaví.
V únoru děti čeká lyžařský výcvik. Snad se nám ten sníh
schoval a překvapí nás příští měsíc, abychom měli na čem lyžovat.
A i když je pojídaní zeleniny důležité, nesnězme přesto
všechny mrkve, aby příští měsíc sněhuláci nebyli bez nosu.
Pavlina Parks, učitelka MŠ Vidče

Kulturní komise Rady obce pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 1. února 2014
ve 14.00 hodin
v Kulturním domě ve Vidči.

který se koná

Vstupné dobrovolné,
bohatá tombola,
občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o vyrobení, případně zakoupení
malého dárečku. Potřebujeme je pro masky, do tomboly,
pro vítěze soutěží a her. Bez pomoci dobrých a ochotných lidí
karneval neuděláme. Příspěvky (dárečky) můžete donést
do knihovny případně D. Karasové domů či Z. Holišové.
Za Vaši pomoc děkují pořadatelé.

Sport

T J

V i d č e

o d d í l

k o p a n é

V á s

z v e

v SOBOTU 8. 2. 2014 v 19:30 hod. do KD ve Vidči na

předprodej vstupenek na tel. 6 0 6 7 6 3 4 8 3
Bohatá tombola – Občerstvení – Hudba ESO

Srdečně zvou pořadatelé
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měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory
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