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Obec Vidče

Možnost nákupu energie
z e-aukcí

Obec Vidče v rámci zkvalitnění a zjednodušení
systému třídění odpadů v naší obci pořídila sady
tašek na třídění pro občany zdarma, které
pomohou občanům lépe a pohodlněji třídit odpad
v jejich domácnostech.

Zájemci si mohou sadu tašek vyzvednout
na obecním úřadě v kanceláři matriky u paní
matrikářky Minarčíkové od středy 18. 9. 2019.
Každá domácnost může požádat o jednu sadu
tašek, a to až do vyčerpání všech 100 sad.
V případě většího zájmu budou další sady
doobjednány. Sada na třídění odpadu obsahuje
celkem tři snadno omyvatelné tašky, které je
možné k sobě spojit suchým zipem. Jednotlivé
tašky jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění
odpadů co nejjednodušší. Žluté tašky jsou
určeny na plasty, modré na papír a zelené
na sklo. Výhodou je, že pokud se žlutá taška
naplní například PET lahvemi, je možné ji
od ostatních odejmout a vynést do popelnice
na plasty samostatně. Stejně snadno lze ze sady
odebrat také tašky určené na papír a použité
sklenice.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 11/2019 ze dne 14.8.2019
100/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
101/2019 Rada obce
Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 10 ze schůze rady obce
Vidče ze dne 17.7.2019. Všechny úkoly byly splněny.
102/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě
doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější
nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění sesuvného
svahu – lokalita Vidče-Fabián“ firmu TALPA RPF, s.r.o.
Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky.

obce schválit na svém zasedání 22.8.2019 navýšení
rozpočtu Základní školy ve Vidči na opravu a rozšíření
zabezpečovacího
zařízení
v
rekonstruovaných
prostorách ZŠ.
105/2019 Rada obce Vidče schvaluje rozpočet od firmy
Hrabovský s.r.o. na rekonstrukci učebny ZUŠ v budově
tělocvičny dle nabídky.
106/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
žádost paní M.U., Vidče 462 o slevu ve výši 50 %
za pronájem sálu KD ve Vidči.

103/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo
uzavřenou s obcí Vidče a firmou TALPA-RPF, s.r.o.,
Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky a
zároveň pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

107/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
Dodatek č. 1 na vícepráce ke Smlouvě o dílo uzavřené
mezi obcí Vidče a firmou Olejník – stavby s.r.o. na akci
„Rekonstrukce zázemí tělocvičny Vidče“.

104/2019 Rada obce Vidče doporučuje Zastupitelstvu

Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 7/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22.8.2019
72/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
7. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Lumír Ondřej, Mgr. Roman Petružela a
ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Malík a paní Renáta
Fabiánová, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
73/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 20. 6. 2019.
74/2019
Zastupitelstvo
obce
Vidče
bere
na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 6.–7.
zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy
rady obce.
75/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019
do 31. 7. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 31. 7. 2019 bez připomínek.
76/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové
opatření č.3 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy č.1.
77/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregionu
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 za rok 2018 a
zprávu č. 284/2018/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Sdružení Mikroregionu Rožnovsko
za rok 2018, která tvoří přílohu závěrečného účtu.
78/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje nákup
osobního automobilu Škoda Scala Ambition 1,0 TSI 85
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kW do majetku obce Vidče pro potřeby obce a obecního
úřadu od společnosti Autocentrum Lukáš, s. r. o.,
Masarykova 752, 757 01 Valašské Meziříčí.
79/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu, na základě které obec Vidče
prodává a pan M.O. kupuje pozemek p.č. 2771/27
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 18 m2 a
pozemek p.č. 2771/28 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 10 m2, uvedené pozemky vznikly
dělením pozemku p.č. 2771/15 geometrickým plánem
číslo 1551-144/2019 za celkovou kupní cenu
stanovenou odhadem tržní ceny nemovitosti a pověřuje
starostu obce kupní smlouvu podepsat.
80/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění Darovací a směnnou smlouvu
uzavřenou mezi obcí Vidče a panem O. Č. a paní J. Č.,
na základě které obec Vidče směňuje pozemek p. č.
2864/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
50 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 2864
geometrickým plánem číslo 1514-394b/2018 za
pozemek p.č. 675/2 (zahrada) o výměře 50 m2, který
vznikl dělením pozemku p.č. 675/1 geometrickým
plánem číslo 1514-394b/2018. Zastupitelstvo obce
Vidče pověřuje starostu obce směnnou smlouvu
podepsat.
81/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje směnnou smlouvu uzavřenou mezi obcí
Vidče, panem L.Z. a panem Z. M. na základě které:
a)
Obec Vidče směňuje pozemek p. č. 2826/3
(zahrada) o výměře 28 m2, který vznikl dělením
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pozemku p.č. 2826/1 geometrickým plánem číslo 1496188/2018 za spoluvlastnický podíl pana L.Z. ve výši
ideální ½ vzhledem k celku na pozemcích p.č. 377/3
(trvalý travní porost) o výměře 15 m2, který vznikl
dělením pozemku p.č. 377/2 geometrickým plánem
číslo 1496-188/2018, p.č. 1944/4 (trvalý travní porost)
o výměře 21 m2 a p.č. 1944/3 (trvalý travní porost)
o výměře 35 m2, oba pozemky vznikly dělením pozemku
p.č. 1944/1 geometrickým plánem číslo 1496188/2018.
b)
Obec Vidče směňuje pozemek p.č. st. 1085/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m2, a pozemek
p.č. 2774/12 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 11
m2, oba pozemky vznikly dělením pozemku p.č. 2774/9
geometrickým
plánem
číslo
1496-188/2018
za spoluvlastnický podíl pana Z.M. ve výši ideální ½
vzhledem k celku na pozemcích p.č. 377/3 (trvalý travní
porost) o výměře 15 m2, který vznikl dělením pozemku
p.č. 377/2 geometrickým plánem číslo 1496-188/2018,
p.č. 1944/4 (trvalý travní porost) o výměře 21 m2 a p.č.
1944/3 (trvalý travní porost) o výměře 35 m2, oba
pozemky vznikly dělením pozemku p.č. 1944/1
geometrickým plánem číslo 1496-188/2018.
Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje starostu obce

směnnou smlouvu podepsat.
82/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej
části pozemku v majetku obce p.č. 1479/4 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 168 m2 a
pověřuje starostu obce záměr prodeje části pozemku
zveřejnit na úřední desce.
83/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje žádost
Valašské rally, s.r.o., se sídlem Jiráskova 2057, 755 01
Vsetín, o povolení rychlostní zkoušky motoristického
podniku VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ 2020 v termínu
29. 3. 2020.
84/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje žádost
o finanční příspěvek na opravu komunikace
na pozemku p.č. 2028/2.
85/2019 Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje finanční
výbor revizí smluv o nájmu bytových prostor včetně
příslušných dodatků.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Místní knihovna
A máme po prázdninách. Také se vám zdá, že uběhly
nějak moc rychle? Ale už je to tak. Děti usedly zpět
do školních lavic a knihovna opět obnovila svůj
normální provoz. Myslím tím to, že si můžete znovu
přijít vybrat nějakou pěknou knihu či časopis nejen
ve středu, ale opět i v pátek. Může to být třeba i
některá z těch, které k nám doputovaly během
prázdnin. A když to nestihnete ještě v září, tak se určitě
zastavte
v
říjnu.
Budeme
na
vás
čekat.
Na první týden v říjnu se těší mnoho knihoven. Je to
totiž náš týden, kdy společně se svými čtenáři a
příznivci slavíme Týden knihoven. Do této
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celorepublikové akce se zapojuje každoročně i videčsská
knihovna. A čím?
Tak třeba už tradiční amnestii pro nepořádné čtenáře
(odpuštění sankčních poplatků za pozdní vrácení knih)
a burzu vyřazených knih. Třeba se vám některá kniha
bude hodit do vaší knihovničky. Knihy nebudou drahé.
Jejich cena se bude pohybovat od 1 do 5 korun za kus.
V Týdnu knihoven bude také už tradičně vyhlášena
literární soutěž pro děti „ O poklad strýca Juráša“.
Pro děti mateřské školy a školní družiny připravujeme
ve středu 2. října 2019 „Den čtení, hraní a
povídání“.
.
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Ve čtvrtek 3. října 2019 se můžete těšit na už třetí
setkání s rodinou Márových a jejich cestovatelskými
zážitky. Tentokrát se s nimi vydáme na cestu po USA a
navštívíme i Havajské ostrovy.
Ve středu 9.října 2019 dopoledne pozveme
do knihovny žáky základní školy na besedu se
spisovatelem Petrem Stančíkem, který je také básník,
esejista, dramatik a textař. Píše knihy pro děti i dospělé,
a za některé získal i různá literárních ocenění. Tak
například za knihu pro děti „H2O a poklad šíleného
oka“ získal v roce 2018 Zlatou stuhu v soutěži
Nejlepší knihy pro
mládež. Petr Stančík
je
velmi
dobrým
vypravěčem a ve
svých
knihách
pracuje s humorem i
nadsázkou, projevuje
se v nich i jeho láska
k historii. Myslím si,
že
posluchači
se
určitě
nebudou
nudit.

************************************************************

Poznámka pod čarou:
H2O v názvu knihy neznamená chemické označení
vody, ale jde o zkratku jmen hlavních dětských hrdinů Hugo, Hubert a Ofélie.
Božena Zajícová

Pozvání na kulturní akce
NIC NÁS NEZASTAVÍ
Divadelní SPONA Zubří
sobota 26. října 2019, 18:00 hod., vstupné 100 Kč
předpodej vstupenek od úterý 1. října 2019
5. autorská (nejen) komedie s písněmi. Zdánlivě
náhodné setkání dvou bratrů, rodáků z Československa,
rozehraje příběh plný víry, naděje, lásky, ale i hazardu a
překvapení. Jejich shledání po 20 letech v anglickém
chrámu Páně převrátí život nejen jim dvěma.
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Inzerce
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Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna
Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019
od 8:00 hodin.
Pro koho je dotace určena?
Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Zlínského kraje, které jsou
převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným
na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci!
Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami.

Na co je dotace určena?
Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj
tepla:
•
Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
•
Plynový kondenzační kotel
•
Tepelné čerpadlo
Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků
a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz.
V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i
akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.
Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.

Jaká je výše dotace?
•
Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
•
Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
•
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
•
Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč
Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?
•
•
•
•
•

Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci stávající otopné soustavy
Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)

Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?
•
•
•

Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu
Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)
Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
•
•
•
•
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Stávajícího starého plynového kotle
Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku
Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší
Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
9/2019 Zpravodaj obce Vidče

Vzor fotodokumentace k žádosti o kotlíkovou dotaci
Špatná fotodokumentace - není vidět
napojení na komín

Správná fotodokumentace - kotel
zapojený na komín a otopnou soustavu

Vzor fotodokumentace odpojeného starého kotle k vyúčtování kotlíkové dotace
Odpojený kotel
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Původní místo po odpojeném kotli
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Tělovýchovná jednota Vidče
Mládež TJ Vidče podzim 2019

Na podzim čtyři sdružená družstva s Valašskou Bystřicí
a mladší žáci samostatně ve Vidči. Možnost zahrát si
fotbal a zasportovat pro mládež od 5 do 18 let. Taková je
na podzim 2019 vizitka našeho klubu. Navíc opět
pokračujeme ve spolupráci oddílů Vidče, Valašská
Bystřice a Stříteže.
Dorost společně s Valašskou Bystřicí v Okresním
přeboru Vsetín čeká na podzim 10 zápasů, z toho 6x
doma rozložených napůl ve Vidči a ve Valašské Bystřici.
V prvním kole jsme zajížděli na půdu jednoho ze dvou
soupeřů z okresu Kroměříž - do Chvalčova. Po bojovném
výkonu jsme odešli ze zápasu těsně poraženi 3:4.
Branky 2x Matěj Kapoun a 1x Matyáš Halačka.
Ve druhém domácím zápase jsme zvítězili na penalty 2:1
s Ústím, kdy jediným naším střelcem byl Dominik
Mazan. Na startu sezóny máme 19 hráčů, což je na tuto
kategorii výborná situace. Trenéři Vladislav Basel a
Božetěch Jurča.
Starší žáci jsou rovněž v Okresním přeboru sk. “B“.
Z důvodu toho, že v této kategorii r. 2005/06 zůstalo
pouze 11 hráčů, rozhodli jsme pro letošek posunout
ročníky a děti ročník 2007 přidat k této kategorii (fotbal
na celé hřiště 10+1). Na podzim 7 zápasů, z toho doma
2x ve Vidči a 1x ve Stříteži. V prvním zápase sezóny
výhra 2:0 v Loučce, branky Štěpán Vajter a Tomáš
Kraus. Slušný počet 18 hráčů, trenéři Radek Mičkal,
Josef Vičan a Roman Žitník.

Do kategorie mladší žáci r. 2007/2008 Okresní přebor
sk. “B“ (fotbal na půl hřiště 7+1) přechází celá loňská
starší přípravka 16 hráčů, rovněž trenéři zůstávají
Vladimír Nerád, Lumír Ondřej a nově je doplňuje Martin
Pospěch. Mladší žáci startují v pondělí 2. 9. zápasem
v Hrachovci a celkem je čeká pořádná porce 11 zápasů,
z nichž domácí utkání odehrajeme 3x ve Vidči a 2x
ve Stříteži.
Ve starší přípravce r. 2009/10 (fotbal 5+1) by zůstalo
na podzim jen 10 hráčů, proto jsme pro letošní sezónu
rozhodli nepřihlásit samostatně starší přípravku,
rodičům a dětem r. 2010 jsme nabídli možnost hrát
ve Valašské Bystřici za sdružený tým, nebo zůstat
ve Vidči a hrát zápasy za vyšší kategorii mladších žáků.
Mladší přípravka pro letošní sezónu jsou chlapci
kategorie r. 2011 a mladší + dívky r. 2010 a mladší.
Počet hráčů 12, při zápase 4+1 a hraje se turnajově při
účasti 4-5 týmů. Dvě podstatné změny před sezónou na pozici hlavního trenéra nově Jiří Vaculín a druhá
změna je ta, že i v této kategorii budeme sdruženi s
Valašskou Bystřicí a stejně staré děti z této vesnice,
které budou mít zájem, můžou nastupovat do zápasů
ve společném týmu. Sezóna odstartovala 1. 9. turnajem
na Hutisku a na podzim nás čeká 8 turnajů z toho
1 domácí.
Vladislav Basel
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