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Vážení spoluobčané,  
 

děti už přinesly pololetní vysvědčení, příští týden jim začínají jarní prázdniny (tedy těm, 

co navštěvují školy na okrese Blansko) a možná i vy máte pocit, že jinak se nic tak zvláštního 

neděje. Kromě toho, že udeřily mrazy a mnohého zamrazí při pomyšlení na to, co se bude dít, 

až země povolí a „pohnou“ se naše přestárlé vodovodní přípojky.  

 

Při té příležitosti děkuji všem, kdo jste donesli odečtové lístky vodoměrů na OÚ. 

Během měsíce února všichni dostanete faktury, prosím, abyste dodrželi termín splatnosti, 

který je uveden na faktuře, tj.  31.3.2012. Ke stejnému datu mají také obyvatelé našich obcí 

povinnost zaplatit za svoz TDO na r. 2012 – a to podle usnesení zastupitelstva obce, 

které na svém mimořádném zasedání 23.1.2012 rozhodlo navýšit částku na 500,- Kč 

na osobu.  Poplatek za TDO 500,- Kč na rekreační objekt zůstává v platnosti. 

Dané skutečnosti se dozvíte z níže uvedené obecně závazné vyhlášky 1/2012. Rekreanty 

musím upozornit, že jich se uvedená částka týká bez výjimky (i kdyby služeb vývozu TDO 

využili jen několikrát v roce.) 

 

Ovšem to, že se nic neděje, není pravda. Jednak začala plesová sezona. Mnozí z vás jste jistě 

využili pozvání na Myslivecký ples, který se velmi vydařil (měla jsem tam tajného vyslance). 

Přijměte zároveň i pozvání na již 6. Obecní ples, který se bude konat 4.2.2012 od 20 hod 

v našem KD. Letos se do jeho přípravy pustil kulturní výbor ve spolupráci se Sokoly, kteří by 

také měli dostat značnou část výdělku. Chystají se totiž na Slet do Prahy a taková cesta něco 

stojí.  

 

Dále se budou v naší obci konat dva plesy určené především dětem – a to 18.2. Maškarní ples, 

do jehož přípravy se pustil kulturní výbor a tradiční ples Školní, který má zcela v režii naše 

škola.   

 

Během jarních prázdnin proběhne zateplení stropních prostorů ve školní budově a v budově 

OÚ. Od akce si slibujeme úsporu finančních prostředků za vytápění obou budov. 

 

 

Lenka Freitingerová 

 

 

 

Informace z OÚ Vanovice 
 

• Upozorňujeme občany, že se v obci množí různé drobné krádeže a poškozování 

majetku. Doporučujeme občanům, aby si svůj majetek lépe hlídali a zabezpečili. 

 

 

Provozní doba kadeřnictví v měsíci únoru: 

 

Středa     8.2.2012 14,00 – 17,00 h 

Čtvrtek 16.2.2012 14,00 – 17,00 h 

Středa  29.2.2012 14,00 – 17,00 h 

 

 Provozní doba kadeřnictví bude na další měsíc upřesněna. 
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Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 

dne 23. ledna 2012 v zasedací místnosti OÚ Vanovice 

Přítomni:  Josef Čížek, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Martin Chalupa, 

Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, 

Květoslav Sedláček 

Zapisovatel:  Mgr. Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé:  nebyli stanoveni 

 

Schváleno jednomyslně 

 

Program:   

1. Návrh na vyřazení předmětů z majetku obce 

2. Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz TKO 

3. Smlouva o dílo se spol. KANEV Hustopeče 

4. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby 

5) Různé 

Program jednomyslně schválen. 

 

1. Návrh na vyřazení předmětů z majetku obce 

Seznam vyřazovaných věcí přiložen. Celkově bude odepsán majetek v hodnotě 56 057,70 Kč.  

 

Jednomyslně schváleno. 

 

2. Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz TKO  

Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení platby za osobu a rok na 500 Kč. Poplatek pro rekreační 

objekty zůstává na stávající výši. 

 

Jednomyslně schváleno. 

 

3. Smlouva o dílo se spol. KANEV Hustopeče  

Pro realizaci zateplení stropních prostor v budovách školy a OÚ byla vybrána firma KANEV. 

V projednávané smlouvě o dílo uvádí částku 142 140 Kč. Firmě bude sdělen požadavek ZO 

realizovat akci během jarních prázdnin – tedy začátkem února 2012. Starosta obce byl 

pověřen podpisem předložené Smlouvy o dílo. 

 

Smlouva o dílo jednomyslně schválena. 

 

4. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby  

Institut Veřejné služby se týká všech lidí vedených na Úřadu práce. Pracovníci budou placeni 

z ÚP. Obec je povinna je proškolit, vést evidenci jejich docházky, vypracovat závěrečné 

vyhodnocení. Obec má Smlouvu o pojištění hmotné odpovědnosti uzavřenu již od 11/2009. 

Návrh: smlouvu s ÚP o institutu VS uzavřít, přijímat pracovníky především z místních 

nezaměstnaných vedených na ÚP. Starosta pověřen podpisem smlouvy. 
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Jednomyslně schváleno.  

 

5. a) Do konce 2/2012 je třeba u JMK podat žádosti na dovybavení hasičských jednotek. 

Je možné využít 70% dotace s 30% spoluúčastí obce.  

Starosta ve spolupráci byl pověřen sepsáním žádosti.  

    b) Krátká diskuse kolem příprav 6. Obecního plesu. 

 

Schválen návrh usnesení jednomyslně 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Vanovice 

č. 1/2012, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

 Zastupitelstvo obce Vanovice, se na svém zasedání dne 23.1.2012, usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

vyhlášku): 

Čl. 1 

1) vyhláška zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") na území 

obce Vanovice  (dále jen "obce"). 

2) výkon správy poplatku provádí obecní úřad Vanovice (dále jen "správce poplatku"). 

3) na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen "daňový 

řád"), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen "zákon o místních poplatcích") stanoveno jinak. 

Čl. 2 

Poplatek platí: 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden 

společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto 

osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek 

odvádějí,  

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této 

stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, 

a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 

Čl. 3 

1) poplatník podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky, je povinen ohlásit správci poplatku zánik 

své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 

15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala 

2) poplatník podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky, je povinen ohlásit správci poplatku vznik 

i zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo 

sloužící pro individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna 

nastala. 
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Čl. 4 

1) sazba poplatku pro fyzické osoby podle čl. 2 této vyhlášky činí 500,- Kč za kalendářní 

rok a tvoří ji: 

 

a) částka 250,- Kč za kalendářní rok pro fyzickou osobu podle čl. 2 odst. a) této 

vyhlášky 

b) částka 250,- Kč za kalendářní rok pro fyzickou osobu podle čl. 2 odst. a,b) této 

vyhlášky, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu, které činily: 

 

- náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu: 202.110,- Kč 

- počet poplatníků: 572 

- skutečný náklad na jednoho poplatníka: 353,- Kč. 

- do výše poplatku se z této částky započítává: 250,- Kč 

 

2) v případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby určené nebo sloužící k 

individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, 

která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v 

příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 

pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

 

Čl. 5 

1) poplatek je splatný nejpozději k 31. březnu příslušného kalendářního roku. Vznikne-li 

poplatková povinnost až po termínu splatnosti, je poplatek splatný současně 

s ohlášením dle čl. 3. 

2) poplatek se platí správci poplatku zpravidla hotově nebo bezhotovostním převodem na 

účet správce poplatku č. 108911076/0300  (variabilní symbol je rodné číslo 

poplatníka). 

 

Čl. 6 

1) od poplatku jsou osvobozeni občané, dlouhodobě prokazatelně nepřítomni v obci po 

dobu delší než 3 měsíce 

2) vznik nároku na osvobození od placení poplatku, je poplatník povinen správci 

poplatku oznámit písemně, nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy 

nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné 

lhůtě je poplatník povinen oznámit i zánik nároku na osvobození od poplatku. 

 

Čl. 7 

1) nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek 

platebním výměrem, kterým může nezaplacený poplatek zvýšit až na trojnásobek. 

Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

 

Čl. 8 

1) pokud poplatní, nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto 

vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit, nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla,  

2) byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření, nebo doměření 

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník, nebo plátce o 

tomto úkonu písemně, či jiným obdobě prokazatelným způsobem vyrozuměn. 
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Vyměřit, nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

 

Čl. 9 

 Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Vanovice č. 1/2010 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011. 

 

Čl. 10 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po jejím vyhlášení. 

 

STOLNÍ TENIS 
    Okresní přebor I. 
    Vanovice „A“ – Petrovice 

„A“   
7:11 

 

Jestřebí „A“ – Vanovice „A“   15:3 

Novák 3,5 

 

Gomor M. 2 

Tajovský 1,5 

 

Kubín F. 1 

Kubín Fr.  1,5 

   Lebiš 0,5 

   

     Vanovice „A“ – Adamov „A“ 11:7 

 

Veselice „A“ – Vanovice „A“ 13:5 

Kubín F.  4 

 

Tajovský 2 

Gonšor M. 3 

 

Kubín F.  1,5 

Novák 2,5 

 

Novák 1 

Tajovský 1,5 

 

Lebiš 0,5 

     Okresní přebor III. 
    

Kunštát „B“ – Vanovice „B“ 17:1 

 

Vanovice „B“- - Zbraslavec 
„D“ 

10:8 

Klement 1 

 

Lebiš 3,5 

   

Dokoupil 3 

   

Kubín P. 2 

   

Gomor P. 1,5 

     Křetín „D“ – Vanovice „B“ 6:12 

 

Vanovice „B“ – Rohozec „C“ 10:8 

Klement 4,5 

 

Klement 3,5 

Kubín P. 2,5 

 

Lebiš 3,5 

Gomor P. 2,5 

 

Gomor P. 2 

Lebiš 2,5 

 

Chlup 1 

     STOLNÍ ŠACHY – 
ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ 

   Vanovice – Boskovice „C“ 3:2 

 

Rovečné „C“ – Vanovice 2,5:2,5 

Turzo 1 

 

Turzo 1 

Kubín F. 1 

 

Hlabal P. 1 

Hlabal P. 0,5 

 

Čejka M. 0,5 

Audy L. 0,5 

   

     Vanovice – Rovečné „B“  3,5:1,5 Boskovice „C“ – Vanovice 3:2 

Hlabal P. 1 

 

Hrabal  1 

Audy L. 1 

 

Turzo 0,5 

Klement 1 

 

Klement 0,5 

Turzo 0,5 
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Turnaje ve stolním tenise 

 

23. 12. 2011 proběhl Vánoční turnaj mládeže ve stolním tenise, 

kterého se zúčastnilo 14 hráčů.  

 
Pořadí:  

1. Kalas Michal 

2. Kobylka Petr (Roubanina) 

3. Kohoutek Stanislav 

4. Zeman Lukáš 

5. Skála Michal 

6. Kalas Matěj 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 12. 2011 se uskutečnil Silvestrovský turnaj dospělých ve stolním tenise 

za účasti 8 hráčů. 
 

1. Tajovský Zbyněk 

2. Gonšor Michal 

3. Kubín František 

4. Lébiš Pavel 
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Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 12 hodin: 

 

Únor    

11.2. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

12.2. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

18.2. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 

19.2. MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 

25.2. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 190 

26.2. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

Březen 
   

3.3. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

4.3. MUDr. Levová Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606 

 
 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 17 - 7h, 

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

Narození 

 

Oliva Sebastian  14.10.2011 

 

 

Úmrtí v měsíci únoru 2012 

 

Zoubková Božena    1. února 2012 ve věku 72 let 

 

Pozůstalým a rodině upřímnou soustrast. 

 

 

Jubilanti v měsíci  únoru 2012 

 

Bohatec Jiří  Drvalovice  60 let 

Bahnovská Jitka Vanovice  60 let 

Šenk Lubomír Vanovice  87 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 


