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Úvodník 

Váţení spoluobčané, jak se zdá, okurková sezona začala 

v Evropě s předstihem, ne tak ovšem v naší obci. Stále se totiţ 

něco děje. Začaly kaţdoroční starosti s vodou – díky tomu, ţe je sucho a teplo, 

je třeba s vodou šetřit – především ve Vanovicích. Neustále řešíme stav kvality 

vody v Drvalovicích. Odebírané vzorky jsou v dobrém stavu, ovšem neustále 

je třeba odkalovat, coţ na přechodnou dobu vodu ve vodovodním řadu zakalí. 

Jednáme také s firmou, která uţ podobný problém v několika obcích řešila. 

 

Chceme touto cestou upozornit všechny občany Vanovic a Drvalovic 

na povinnost dodrţovat vyhlášky vydané obcí. Týká se to i povinnosti dodrţet 

splatnost faktur za vodu a TKO (komunální odpad). V uplynulých dnech někteří 

občané našli ve svých schránkách upomínky k doplacení poplatků za TKO. 

Podobně chceme řešit i nedoplatky za vodu. Ţádáme všechny, kdo ještě 

své závazky nesplnili, ať tak neprodleně učiní, aby se nevystavovali sankcím (na 

řízení o poplatcích se vztahuje zákon 280/2009Sb., daňový řád).  

 

Chci znovu upozornit na obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích. 

Kromě prostoru před obchody, kolem školy a KD se to týká i autobusových 

zastávek. 

 

Stále platná je také obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích, 

která stanoví vybírání poplatku ze psů a poplatek za uţívání veřejného 

prostranství. I zde se opíráme o zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

a o zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Příslušná vyhláška je uveřejněna 

na internetových stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ (viz. i níţe ve 

Zpravodaji). Ţádáme všechny, kdo uţívají veřejné prostranství, aby se touto 

vyhláškou řídili.     Mgr. Lenka Freitingerová - místostarostka 
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Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. května 2011 

 

Přítomní :          P. Dvořáček, Bc. Sv. Dračka, J. Pavlík, M. Přibyl, J. Číţek, 

Kv. Sedláček 

Omluveni :         Mgr. L. Freitingerová, M. Chalupa, J. Pinkava 

Zapisovatel :      Miroslav Přibyl 

Ověřovatelé :     Bc. Svatopluk Dračka a Josef Pavlík 

 

Zastupitelstvo je podle sdělení starosty usnášení schopné. 

(jednohlasně schváleno) 

 

Program zasedání : 

 

1. Projednání a schválení kupních smluv na stavební pozemky, 297/14,15,16 

v k. ú Drvalovice 

Bod programu schválen 

Návrhy byly uznány jako oprávněné a uloţeno starostovi jejich splnění před 

podpisem smluv a bylo o nich hlasováno. 

Jednomyslně schváleno. 

 
Usnesení z 12. zasedání ZO konaného 30. května 2011 od 18:00 hodin  
 

Přítomni:  Číţek Josef, Bc. Dračka Svatopluk, Dvořáček Petr, Mgr. 

Freitingerová Lenka, Chalupa Martin, Pavlík Josef, Pinkava Jiří, 

Přibyl Miroslav, Sedláček Květoslav 

 

Zapisovatel: Zouharová Lucie, DiS. 

Ověřovatelé:  Pinkava Jiří 

  Sedláček Květoslav 

Hosté:  Mgr. Cikánková Jana  

Ing. Menšík  Ladislav 

Ing. Dvořák Libor 

   

 

Schváleno jednohlasně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Program: 

1) Informace paní ředitelky ZŠ a MŠ Vanovice Mgr. Cikánkové 

2) Projednání ţádosti Agrospolu Knínice o vyjádření obce – výstavba hnojiště 

ve středisku Vanovice 

3) Kontrola usnesení z 10. a 11. zasedání zastupitelstva obce 
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4) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

5) Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. st. pl. 42/2 k.ú. Vanovice 

6) Schválení smlouvy o dílo č. 14/2011 se spol. DEAS, spol. s r. o. 

7) Projednání vzniklé situace s pitnou vodou v obou obcích 

8) Informace o realizaci akce „Modernizace KD v obci Vanovice“ 

9) Další úkoly a sdělení 

10) Návrh usnesení a závěr 

 

Schváleno jednohlasně 

 

1) Zastupitelstvo informace paní ředitelky bere na vědomí a uloţilo úkol 

zastupitelům. 

2) Výstavba hnojiště v agrárním středisku Vanovice - 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 

Do 14 dní pan Menšík domluví exkurzi v bioplynové stanici v Jevíčku a poté 

ZO vyjádří k nové ţádosti svoje stanovisko. - jednohlasně schváleno 

3) Kontrola usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce - jednohlasně schváleno 

Kontrola usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce - jednohlasně schváleno 

4) Výbory nezasedaly  - zastupitelstvo bere na vědomí 

5) Kupní smlouva na odkup pozemku č.p. st. pl. 42/2 v k.ú. Vanovice. - 8 pro, 

0 proti, 1 se zdržel 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

6) Schválení smlouvy o dílo č. 14/2011 se spol. DEAS, spol. s r. o. ohledně 

opravy části prostoru před KD Vanovice - jednohlasně schváleno 

7) Projednání vzniklé situace s pitnou vodou v obou obcích - viz úkoly 

8) Informace o realizaci akce „Modernizace KD v obci Vanovice“: Na základě 

zjištěných informací zastupitelstvo rozhodlo o urychleném svolání 

kontrolního dne. - jednohlasně schváleno 

9) 

a) Montáţ osvětlení u RD Melkových – jednohlasně schváleno 

b) Schválení podaného návrhu na zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci kotelny v ZŠ a MŠ Vanovice (levnější varianta bez dálkového 

řízení) – jednohlasně schváleno 

c) dopis pana Kučírka Miloše – bere se na vědomí 

d) dopis pana Nováka Lubomíra – bere se na vědomí 

e) nabídky na prodej pozemků prostřednictvím dalších realitních kanceláří – 

bere se na vědomí 

f) projednání ţádosti pana Vojtěcha o vyčištění potoka u jeho pozemku – bere se 

na vědomí 

g) informace pana starosty o organizaci 2. ročníku Malohanáckého řemeslného 

jarmarku – bere se na vědomí 

h) RO č. 2 s navýšením na straně příjmů a výdajů o 675.941,- Kč - jednohlasně 

schváleno 
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Úkoly: 

1) Pan Přibyl, Dračka a Pavlík prohlédnou školu a příští zasedání budou 

informovat zastupitelstvo o zjištěných potřebných opravách a údrţbách 

ve škole 

2) Pan starosta se písemně vyjádří spol. Agrospol k výstavbě hnojiště v agrárním 

středisku Vanovice 

3) Objednat moravský prapor 

4) Sl. Zouharová napíše objednávku na zpracování projektové dokumentace 

5) Do Zpravodaje dát upozornění na šetření vodou 

6) Pan Pavlík osloví firmu, která by nám dodala nabídku na ošetření 

vodovodního řadu v Drvalovicích. 

7)  Zveřejnit vyhlášku o uţívání veřejného prostranství ve zpravodaji 

s upozorněním na to, aby ji obyvatelé dodrţovali 

 

Jednohlasně schváleno 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je 27.6.2011 v zasedací místnosti OÚ Vanovice. 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Vanovice 

č. 2/2007, o místních poplatcích 

 

Zastupitelstvo obce Vanovice vydalo dne 14.8.2007. Podle ustanovení  

§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích  

(obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen vyhláška) 

 

 

HLAVA III 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Cl. 9 

Předmět poplatku 

(1)  

Poplatek se vybírá za zvláštní uţívání veřejného prostranství, kterým se rozumí 

provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení slouţících 

pro poskytování prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních, nebo reklamních 

zařízení, zařízení cirkusu, lunaparku a jiných obdobných atrakci, umístění 

skládek, vyhrazeni trvalého parkovacího místa a uţívání tohoto prostranství pro 
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kulturní, sportovní a reklamní akce, nebo potřeby tvorby filmových a televizních 

děl. 

(2)  

Z akcí provozovaných na veřejném prostranství, jejichţ výtěţek je určen 

na charitativní a veřejné prospěšné účely, se poplatek neplatí 

 

Cl. 10 

Veřejné prostranství 

 

Za veřejné prostranství se povaţují náves, silnice a místní komunikace, tedy 

prostory přístupné kaţdému bez omezení. 

 

Cl. 11 

Poplatník 

 

(1)  

Poplatníkem je fyzická, nebo právnická osoba, která uţívá veřejné prostranství 

způsobem uvedeným v čl. 1 

(2) 

Uţívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za 

zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku můţe uloţit 

zaplacení poplatku kterémukoli z nich 

 

Cl. 12 

Oznamovací povinnost 

 

(1)  

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně uţívání veřejného 

prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě uţívání veřejného 

prostranství na dobu kratší neţ 1 den je nutno splnit tuto povinnost nejpozději 

v den zahájení uţívání veřejného prostranství na kterým za způsobu zvláštního 

uţívání (?). Pokud tento den připadne na sobotu, neděli, nebo státem uznaný 

svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, 

nejblíţe následující pracovní den. 

(2)  

Po ukončení uţívání veřejného prostranství, je poplatník povinen oznámit tuto 

skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do jednoho dne 

a nahlásit rozsah záboru v m2. 

(3)  

Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 

příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště, nebo sídlo, rodné číslo, 

nebo IČO. Jde-li o fyzickou, nebo právnickou osobu, která je podnikatelským 
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subjektem, uvede téţ čísla účtu u peněţních ústavů, na nichţ jsou soustředěny 

peněţní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 

Cl. 13 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k uţívání veřejného prostranství 

způsobem uvedeným v Čl. 9, aţ do dne, kdy toto uţívání skončilo, zařízení bylo 

odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu. 

 

Cl. 14 

Sazby poplatku 

 

(1)  

Poplatek činí za kaţdý i započatý m2 a den uţívání veřejného prostranství 

a) za umístění zařízení k poskytování sluţeb 10,-Kč za m2a den 

b) za krátkodobé umístění prodejního zařízení 10,- Kč za m2 a den 

c) za trvale umístění prodejního zařízení ročně 200,- Kč za m2 

d) za umístění skladek všeho druhu 3,-Kč za m2 a den 

e) za umístění reklamního zařízení  50,- Kč za m2  

nebo po dohodě s poplatníkem paušální poplatek 5.000,- Kč/ ročně 

f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro auto do 3,5t  500,- Kč za rok 

g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro auto nad 3,5t. 1.500,- Kč za rok 

h) za umístění a provoz lunaparku, cirkusu a jiných obdobných atrakcí 

sazbou 20,- Kč/m2 na den 

(2)  

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou část dne 

poplatník k činnosti vyuţije. 

 

Cl. 15 

Splatnost poplatku 

 

(1) Poplatek je splatný 

a) při uţívání veřejného prostranství po dobu kratší neţ jeden den je poplatek 

splatný před započetím uţívání 

b) při uţívání veřejného prostranství po dobu delší neţ jeden den nejpozději v 

den, kdy uţívání veřejného prostranství skončilo 

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední 

den v příslušném týdnu, nebo měsíci 

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. ledna příslušného 

kalendářního roku 
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(2)  

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli  nebo státem uznaný svátek, je 

dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíţe následující 

pracovní den 

 

Cl. 16 

Osvobození 

 

(1)  

Poplatku nepodléhají 

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného 

b) akce, jejichţ výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 

c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní 

d) skládky stavebního materiálu na stavbu  nebo opravy obytného domu po dobu 

platnosti stavebního povolení 

(2)  

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci 

poplatku oznámit písemně: 

a) ve lhůtě stanovené v čl. 12 této vyhlášky 

b) v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 

15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození 

(3)  

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku 

na osvobození. 

 

Informace OÚ 

Varování 

Váţení spoluobčané, v uplynulých týdnech jste moţná dostali nabídku 

k „výhodnému“ odprodeji Vašich pozemků. Pod dopisem je většinou podepsán 

pan Jaroslav Polák z Protivanova.  Doporučujeme Vám, abyste v tomto směru 

byli obezřetní, raději se zmíněnou osobou vůbec nevstupujte do jednání, protoţe 

se podle všeho nejedná o seriozní nabídku. 

 

Aktualizace webových stránek 

Vzhledem k tomu, ţe se nám opět na webových stránkách objevují vulgární a 

často anonymní příspěvky i po zrušení webového pokecu, tentokrát ale v sekci 

dotazy na zastupitele, jsme byli nuceni zabezpečit tuto sekci. 



 

9 

Kaţdý z návštěvníků, kdo bude chtít vkládat příspěvky na webové stránky obce, 

bude se muset nejprve zaregistrovat. Registraci můţete provést v levém sloupci 

pod částí Přihlášení - registrace. Vyplňte registraci s Vaší platnou e-mailovou 

adresou (Nick a heslo si můţete zvolit kaţdý sám) a my Vám přidělíme daná 

práva s moţností vkládat příspěvky.         

               OÚ Vanovice 

 

Další číslo zpravodaje vyjde jako dvojčíslí červenec - srpen mezi 18.7. 

a 20.7.2011. 

 

 

Literární soutěž 

 

OÚ Vanovice vypsal literární soutěţ na téma „Moje maminka“. Zúčastnili se jí 

téměř všichni ţáci 3., 4. a 5. ročníku naší školy. Vedení školy děkujeme za 

spolupráci na projektu. Ţákům za jejich snahu.  

Nebylo jednoduché vybrat z dodaných soutěţních prací ty nejlepší. Jenţe jako 

v kaţdé soutěţi i v té naší musí být vítěz. A tak jsme tedy po dlouhém 

uvaţovávání vybrali tři práce, jejichţ autorům budou předány ceny ve čtvrtek 

30.6.2011 při slavnostním ukončení školního roku.  

Za hodnotící komisi Lenka Freitingerová a Lucie Zouharová 

 

 

Do vítězných prací se nyní můţete začíst. Poznáte, o jaké maminky se jedná? 

Moje maminka 

 Moje máma je hodná, i kdyţ mi nedovolí sníst chipsy. Z práce přijede o 

xxx hodině. Ráda se se mnou ňufá a dělá ródeo. Bývá se mnou na cvičení. 

Pracuje v Boskovicích, poblíţ cvičení. Jezdí se mnou na plavání a po 

plavání někdy na šev. salát. Chodí se mnou na plavání, protoţe tam můţu 

chodit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 Moje maminka je na mě hodná, nekouří ani to nepřehání s alkoholem. 

Kdyţ něco zkazím, tak mi dá malý záhlavec. Ale to jsou jen maličkosti. 

Maminku mám rád. Občas jí pomůţu s nádobím. Mou maminku baví 

kuchařské programy v televizi. V neděli, kdyţ je pěkně, tak chodíme celá 

rodina ven – já, brácha, mamka, sestra a taťka. A někdy o prázdninách 

jezdíme také celá rodina na výlet. Minule jsme byli na hradě Trosky. Taky 

jí rád pomáhám s vařením. Minule jsme vařili medovník a cukroví na 

velikonoce. 

 

 Moje maminka pochází ze Slovenska. Je z malé vesnice, která se jmenuje 

Rabča. Má čtyři bratry a čtyři sestry. S mým tatínkem se seznámila 

v České republice při tancovačce. S tatínkem se vzali datum. Moje 

maminka je šikovná, pracovitá, milá, hodná, starostlivá, hezká, hezky 

zpívá a má mě ráda. Bydlí ve Vanovicích, číslo domu je xx. Pracuje 

v Jevíčku na sanatoriu, pracuje tam jako zdravotní sestra. Má svátek 

datum. Mamince se narodily dvě dcery. Moje maminka má kudrnaté 

vlasy, hnědé oči a opálenou pleť. Má půlku rodiny na Slovensku a tu 

druhou v Česku. Hezky se o mě stará. Má hodně přátel. Umí dobře vařit. 

Ráda uklízí, vaří, vyrábí. Ráda sleduje Superstar. Má dobrý vkus na 

oblečení. A taková je prostě moje maminka. 

 

 

Červnové pranostiky 

 

Červen-li více suchý neţ mokrý panuje,  dobrým vínem naše sudy naplňuje. 

 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.  

 

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.  

 

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.  

 

Kdyţ červen sluncem pohostí, úroda bude v hojnosti. 

 

Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.  

 

Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.  

javascript:void(0)
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE 

 

Koncem dubna se v naší škole uskutečnila pěvecká soutěţ 

Škola hledá Superstar, kterou pořádala školní druţina a konala se jiţ 

počtvrté. Vybrat vítěze neměla porota vůbec jednoduché a po náročném 

rozhodování se školní Superstar stala ţákyně 3.třídy Petra Hegerová s písní „Jó, 

třešně zrály.“ Na všechny zpěváky čekala sladká odměna a pro první tři finalisty 

byly připraveny diplomy a pěkné ceny. Začátkem května byli ţáci 4.třídy 

na dopravním hřišti v Blansku, kde obdrţeli průkaz cyklisty.    

 9. 5. jsme se celá škola zúčastnili výukového programu na pracovišti 

ekologické a enviromentální výchovy Brno-Soběšice. Výuka probíhala pro děti 

z MŠ a 1. a 2. třídu převáţně v učebnách Jezírka a pro starší ţáky přímo 

v okolním lese. Ti měli moţnost prohloubit své znalosti na téma „LES“, ale i 

prostřednictvím připravených aktivit probudit vztah k lesu. 17. 5. jely děti z MŠ 

na Den otevřených dveří do ZUŠ Velké Opatovice. Měly moţnost seznámit se 

zobcovou a příčnou flétnou, klavírem, klávesami, trubkou, kytarou a lesním 

rohem. Na závěr návštěvy shlédly divadelní představení Němé grotesky a měly 

uhodnout, o čem příběh byl.        

 V pátek 20. 5. se v prostorách MŠ konala besídka ke Dni matek. Děti 

zazpívaly a zarecitovaly pod vedením p. učitelky M. Číţkové, J. Vašíčkové a 

Mgr. L.Klevetové. V programu téţ zazpívaly finalistky školní Superstar Petra 

Hegerová a Eva Vlková. Kaţdá maminka si odnesla vyrobený dárek jako 

poděkování za její lásku a péči. Vystoupení bylo velice zdařilé a maminkám, 

kterým děti tímto popřály k jejich svátku, se určitě líbilo. Poslední pátek 

v měsíci květnu čeká ţáky ze ZŠ výlet na hrad Veveří, kde máme objednaný 

zajímavý program. A co říci závěrem? Aby se nám výlet vydařil a děti se domů 

vrátily spokojené a plné záţitků a mohly se začít těšit na prázdniny. 

Lenka Zacharová, vychovatelka ŠD Vanovice 
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Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích 

od 8 do 12 hodin: 

Červen              

11.6. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998  

12.6. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109  

18.6. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046  

19.6. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369  

25.6. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380  

26.6. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263  

 

Červenec                

2.7. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460  

3.7. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460  

5.7. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997  

6.7. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210  

9.7. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046  

10.7. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488  

16.7. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263  

17.7. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 

 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 

17 - 7h, so, ne a sv. 17 - 24h. 
 

 

Jubilanti v měsíci červnu 2011 

 

Ambrozová Eva    50 let 
Čejková Libuše    83 let 
Filipová Eva     75 let 
Hanzálková Jaroslava   88 let 
Chladil Jiří     65 let 
Krejcarová Mária    84 let 
Nerudová Dana    50 let 
Válková Ludmila    55 let 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných 

let života. 

Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: 
ucetni.vanovice@seznam.cz 


