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Vážení spoluobčané,  

ten, kdo v těchto dnech prochází kolem budovy obecního úřadu, 

nemůže přehlédnout, že jsme se konečně pustili do jejího 

zvelebování. Pan R. Vojtěch začal opalovat staré nátěry oken, 

následně je bude natírat. Po dokončení nátěrů všech oken budovy se pustí do 

výmalby schodiště a přízemních prostor OÚ. Všechny plánované práce už byly 

zapotřebí. 

Protože natřená okna budou schnout v sále Záložny, rozloučí se školáci se 

školním rokem tentokrát v prostorách školy. Ze stejného důvodu musíme letos 

oželet letní koncertík našich dětí. 

Školka bude v provozu do 10.7.2015, poté se pustíme do rekonstrukce střechy 

a výměny oken ve školní kuchyni. Na tuto akci jsme získali dotaci z Jmk ve výši 

200 000 Kč. 

V posledních dnech jsme se dozvěděli, že jsme byli úspěšní také v získání 

dotace na pořízení kompostérů. V současné době připravujeme výběrové řízení. 

Celá akce by měla proběhnout do poloviny září. Před dodáním kompostérů 

budeme kontaktovat přihlášené zájemce s žádostí o podepsání smlouvy o 

výpůjčce. 

Protože technika, kterou používáme při údržbě pořádku a zeleně v obci, 

dosluhuje, objednali jsme komunální techniku novou. Od této investice si 

slibujeme větší bezpečnost i komfort pro naše zaměstnance a samozřejmě také 

zkvalitnění a zrychlení úklidových prací a především zimní údržby chodníků 

(nebudeme muset tak často techniku opravovat). 

5. května 2015 proběhla pravidelná povodňová prohlídka toku Semíče. Majitelé 

pozemků, na kterých byly zjištěny závady, budou písemně vyrozuměni.  

Do prázdnin chceme ještě vybudovat odkalovací jímku před požární nádrží 

v Drválovicích.  

Do konce června mají „hříšníci“ poslední možnost doplatit faktury za odebranou 

vodu a poplatky za odvoz TKO v základní výši. Potom už budeme postupovat 

podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 čl. 7. 

LF 
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Usnesení  8. OZ konaného dne 27.5.2015 v 18 hod. v Drválovicích 

Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka 

Freitingerová, Milan Geršl, Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, 

Miroslav Přibyl 

Ověřovatelé:  Jiří Bohatec, Milan Geršl 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

 

Program: 

1. Kontrola plnění úkolů ze 7. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výboru 

3. Smlouva o dílo – pamětní deska 

4. Oznámení o výsledku výběrového řízení (smlouva) – Povodí Moravy 

5. Návrh nových stanov Svazku obcí Malá Haná 

6. Výběr zájemce o pronájem pozemku 

7. Výběr dodavatele komunální techniky 

8. Různé, závěr 

 

1/8: OZ jednomyslně schválilo program jednání. 

2/8: OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání OZ. 

3/8: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů. 

4/8: OZ schválilo smlouvu o dílo 1/2015 s akademickou sochařkou Ninou 

Jindřichovou (Mníšek pod Brdy) za 73 600 Kč vč. DPH na zhotovení pamětní 

desky Františka Břenka a pověřuje starostu jejím podpisem. 

5/8: Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu s Povodím Moravy na odkup 

rybníka (p.č. 1045 o výměře 3125 m2, vodní plocha) za 193 500 Kč – 188 000 

Kč nabídková cena + 4 500 Kč znalecký posudek + 1 000 Kč poplatek za vklad 

do KN) a pověřuje starostu jejím podpisem. 

6/8: Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu ze shromáždění Svazku obcí Malá 

Haná. 

7/8: OZ schválilo pronájem pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Drválovice jedinému 

zájemci a pověřil kontrolní výbor přípravou nájemní smlouvy. 

8/8: OZ jednomyslně schválilo firmu Tlamka, zahradní technika (cenová 

nabídka 443 645 Kč) na dodávku komunální techniky. 
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9/8: OZ jednomyslně schválilo smlouvu  s Jmk na účelovou dotaci z Programu 

rozvoje venkova ve výši 200 000 Kč na opravu kuchyně v ŽŠ a MŠ Vanovice a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 

10/8: OZ bere na vědomí informaci o uvažovaných změnách ohledně pobočky 

Pošty ve Vanovicích. 

11/8: OZ bere na vědomí informaci o nabídce firmy RIGHT POWER SOURCES 

na modernizaci veřejného osvětlení v obci. 

12/8: OZ zastupitelstvo zamítá předložený návrh na směnu pozemků 

předloženou panem Vladimírem Čejkou, Vanovice 48 a pověřuje starostu 

dalším jednáním. 

13/8: OZ schválilo jednomyslně dodatek ke smlouvě s Armex Energy na rok 

2016 a pověřuje starostu podpisem. 

14/8: OZ schválilo jako vítěznou cenovou nabídku firmy DEAS Boskovice ve 

výši 242 913 Kč na dokončení místní komunikace u RD Kavanovi a RD Markovi 

v Drválovicích s termínem realizace v září 2015 a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy o dílo. 

15/8: OZ bere na vědomí cenovou nabídku firmy DEAS na obnovu místní 

komunikace v Dražkách a k vile. 

16/8: OZ schválilo žádost na úpravu vjezdu u RD čp. 192 (Z. Sedláček) s tím, 

že je majitel udělá na vlastní náklady. 

17/8: OZ vzalo na vědomí opakovanou žádost MUDr. Srpové, manželů 

Janesových a Krajcigerových na „vrácení účelové komunikace č. 13 na její 

původní místo“. 

18/8: OZ bere na vědomí zápis z kontrolní povodňové prohlídky konané 

5.5.2015. 

19/8: OZ bere na vědomí vydáním územního souhlasu MěÚ Boskovice, odboru 

výstavby a územního plánování, s umístěním stavby středotlaká plynovodní 

přípojka a domovní plynovod pro RD Vanovice čp. 95 (ing. M. Chlup). 

20/8: OZ zamítlo jednomyslně žádost manželů Grossových o prodej pozemku 

č. 297/7 v k.ú. Drválovice. 

21/8: OZ bere na vědomí informaci o distribuci dotazníků občanům v rámci 

přípravy Programu rozvoje venkova. 

22/8: OZ bere na vědomí informaci o schválení dotace v rámci projektu 

Systému odděleného sběru BRKO v obci Vanovice. 

23/8: OZ vzalo na vědomí informace starosty o provedené probírce a 

probírkové těžbě firmou Lescus, dokončeném vyčištění víceúčelového hřiště, 
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uzavřením smlouvy o distribuci s RWE od 1.1.2016, cenové nabídce na 

znalecký posudek mostu, o pokračujících opravách kostela sv. Václava a v jeho 

okolí, veřejném jednání o umístění stavby Bioplynová stanice Vanovice, 

dokončení čištění Semíče Povodím Moravy) 

24/8: OZ zamítlo žádost o peněžní dar SDH Vísky na kulturní akci 

Kinematograf bratří Čadíků 2015 ve výši 6 050 Kč. 

25/8: OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4 

 

 

 

Provozní doba ve školce 

Přijali jsme žádost o prodloužení provozní doby ve školce. 

Protože by ve zmíněném zařízení muselo dojít k organizačním 

změnám (pravděpodobně by musel být navýšen úvazek učitelek 

v MŠ), žádáme rodiče, kteří by také měli zájem o 

prodloužení provozní doby v MŠ (tedy kteří by 

také prodloužení provozní doby uvítali například 

kvůli tomu, že dojíždějí do zaměstnání a mají problém 

s vyzvedáním svých dětí), aby se do 10.6.2015 přihlásili v 

kanceláři OÚ. 

 

 

Dovolená na OÚ ve Vanovicích 

Ve dnech od 15.6. – 19.6. bude kancelář OÚ ve Vanovicích z důvodu 

dovolené uzavřena.  

 

 

 

Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude 

v červnu otevřeno takto:  

Ve čtvrtek 4.6.  a 18.6.2015 od 14 – 17 hod. 
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Zubní pohotovost 

 

Červen 

 

  6.6.  MUDr. Žilka  Benešov, 19     516 467 313 

  7.6.  MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 

13.6.  MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8    516 453 998 

14.6.  MDDr. Potůček  Blansko, Mahenova 13   516 419 538 

20.6.  MUDr. Bočková  Kunštát, nám. ČSČK 38    516 462 203 

21.6.  MUDr. Fenyk  Letovice, Tyršova 15    516 474 310 

27.6.  MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16   774 710 550 

28.6.  MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b    516 418 788 

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci červnu: 

 

Ludmila Marková  60 let 

Vlastimil Rejda   55 let 

Anna Geršlová   50 let 

Josef Buryška   80 let 

Miroslav Čížek   55 let 

Alena Skřipská   75 let 

     

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

 

 

Několik červnových pranostik: 

Když červen mokrý a studený bývá, obilí to neprospívá. 

Když červen více suchý nežli vlhký je, vínu to jen prospěje. 

Červen mokrý a studený — bývají žně vždy zkaženy. 

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

 

 
Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky 

můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz. 

 

mailto:vanovice@vanovice.cz

