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Vážení spoluobčané,  

v uplynulých týdnech jsme si několikrát mohli vyzkoušet, jak moc 

a zda vůbec se obejdeme bez elektrické energie. Během prací na 

zařízení distribuční soustavy společností E. ON Distribuce, a.s. 

došlo navíc k přerušení přívodu vody na hřbitov. Potrubí se nám podařilo 

opravit. Po vyčištění „oka“ od náletových dřevin jsme se pustili do vyčištění 

tohoto zdroje vody pro hřbitov od sedimentů. Následovat bude ještě úprava 

vypouštěcího zařízení.  

Členové oddílu Malé kopané se pustili do čištění víceúčelového hřiště (dosud 

jsme si zvali specializovanou firmu, po tom, co jsme zakoupili stroj na tlakové 

čištění vodou, budeme čistit plochu hřiště sami). Práce je to úporná, výsledek 

je ovšem zřejmý na první pohled. Žádáme tímto všechny, kdo hřiště využívají, 

aby nám s čištěním pomohli. Zájemci nechť se hlásí u pana Františka Kubína, 

správce hřiště. 

V sobotu 28.3.2015 proběhl 5. ročník turnaje 

neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. V kategorii žen 

vyhrála Kristýna Vrbasová, na druhém místě se umístila Jitka 

Dračková, třetí místo získala Lenka Freitingerová. V kategorii 

mužů se na prvním místě umístil Zdeněk Zoubek st., na 

druhém místě se umístil Matěj Kalas, na třetím Zdeněk 

Zoubek ml. Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru 

je pan Zdeněk Zoubek st. Blahopřejeme. 

Doneslo se nám, že někteří občané pochybují o funkčnosti odvodnění 

fotbalového hřiště. Doufáme, že přiložené fotografie vás přesvědčí o opaku. 

V neděli 29.3.2015 proběhly velikonoční dílničky. Děti i dospělí se pustili do 

vyrábění nejrůznějších velikonočních doplňků. Vyzdobili i vchod do budovy OÚ. 

Děkujeme. 

Mezi 15. – 21.4. by mělo konečně dojít k dlouho odkládanému čištění potoka 

Semíče. Akci provádí Povodí Moravy. 

SDH Vanovice vás všechny zve na tradiční pálení čarodějnic. 

Akce proběhne u KD ve Vanovicích 30.4.2015 od 19 hod. 

Proběhne také módní přehlídky malých čarodějnic a čarodějů. 

Občerstvení bude zajištěno.  

LF 
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Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva konaného ve 

Vanovicích 30.3.2015 

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

Freitingerová, Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, 

Miroslav Přibyl 

Omluven:  Milan Geršl 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl 

 
 

Program: 

Program:    

 

1. Kontrola plnění úkolů z 5. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Farma Drválovice - záměry 

4. Smlouva o dílo - Územní plán obce 
5. Smlouva o dílo - Program rozvoje obce 

6. Systém odděleného sběru BRKO – žádost na OPŽP 

7. Projednání odkupu dolního rybníka 
8. Nabídka sjednání cenově výhodných dodávek energií 

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 

10. Různé, závěr 
 

 

Usnesení číslo:  

1/6 OZ vzalo na vědomí plnění usnesení ze 5. OZ 

2/6 OZ vzalo na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů 

3/6 OZ jednomyslně schválilo upuštění od vymáhání poplatků za odvoz 

komunálního odpadu za období od roku 2012 (včetně) od občanů, kteří jsou 

trvale hlášeni na ohlašovně a v obci se prokazatelně nezdržují (dle čl. 6 vyhl č. 

1/2012 a čl. 6 vyhl. Č. 2/2012) ve výši 28 950 Kč. 

4/6 OZ vzalo na vědomí informace o záměrech pana Lamplota, Strenka a 

Špánika (tábory pořádané Farmou Drválovice, agroturistika,…)  

5/6 OZ schválilo jednomyslně předloženou smlouvu o dílo se společností 

ARCHBRNO, s.r.o. na vypracování nového územního plánu obce o celkových 

nákladech 187 000 Kč vč. DPH a pověřilo starostu jejím podpisem. 
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6/6 OZ jednomyslně schválilo smlouvu o dílo s MAS Partnerství venkova na 

vytvoření Programu rozvoje obce o celkových nákladech 16 500 Kč vč. DPH a 

pověřilo starostu jejím podpisem. 

7/6 OZ vzalo na vědomí informaci o podání žádosti v rámci Operačního 

programu životního prostředí na systém odděleného sběru BRKO - bioodpady. 

8/6 OZ jednomyslně schválilo záměr přihlásit se do soutěže o odkup spodního 

rybníka ve Vanovicích. Zároveň schválilo zaplacení vratné kauce ve výši 30 000 

Kč. 

9/6 OZ jednomyslně schválilo udělení plné moci Mgr. Petru Kopeckému, kterou 

jej pověřuje k nákupu energií. 

10/6 OZ jednomyslně schválilo převod odběrných míst energií v MŠ a ZŠ 

Vanovice na odběrná místa obce od 1.1.2016. 

11/6 OZ vzalo na vědomí zprávu o provedeném přezkumu hospodaření obce za 

rok 2014. 

12/6 OZ jednomyslně schválilo pověření starosty obce přijímáním rozpočtových 

opatření a navýšením rozpočtu na jeden paragraf na straně výdajů v celkové 

částce 40 000 Kč a navýšením příjmů na jeden paragraf v celkové částce 

40 000 Kč s tím, že OZ bude na nejbližším řádném zasedání se schváleným 

rozpočtovým opatřením seznámeno. 

13/6 OZ pověřuje pana Mgr. Pavla Jansu vedením obecní kroniky na rok 2015. 

V této souvislosti pověřuje kontrolní výbor vypracováním návrhu smlouvy o 

dílo. 

14/6 OZ vzalo na vědomí předložený návrh kroniky obce za roky 2011 a 2012. 

Zápis do kroniky bude doplněn. 

15/6 OZ vzalo na vědomí nabídku pana Vladimíra Hrušky ml. na výsadbu 

zeleně kolem kulturního areálu ve Vanovicích. 

16/6 OZ jednomyslně schválilo výsadbu živého plotu mezi dětským hřištěm a 

parketem v areálu u KD Vanovice. 

17/6 OZ jednomyslně schválilo předloženou smlouvu o provedení práce 

s firmou Lescus Cetkovice (plánovaná probírka a probírková těžba v kú. 

Pamětice) a pověřuje starostu jejím podpisem. 

18/6 OZ bere na vědomí zprávu o čištění potoka Semíč Povodím Moravy. 
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19/6 OZ bere na vědomí informaci o zaplacení členského příspěvku ve výši 

2000 Kč Spolku pro obnovu venkova ČR. 

20/6 OZ bere na vědomí žádost Agrospolu a.d. Knínice o pomoc při vyčištění 

vodní plochy pč. 1044 v kú. Vanovice. 

21/6 OZ bere na vědomí oznámení MěÚ Boskovice, odboru výstavby a 

územního plánování, o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému 

ústnímu jednání Agrospolu, a.d. Knínice ohledně výstavby bioplynové stanice 

Vanovice, vodovodní přípojky, trafostanice, přípojky NN, areálové komunikace 

a zpevněné plochy na pozemku pč. 218, 220 v kú. Vanovice. (veřejné ústní 

jednání je 5.5.2015 v areálu Agrospolu v obci Vanovice). 

22/6 OZ jednomyslně zamítá možnost vložit finanční hotovost na termínovaný 

vklad. Zároveň ukládá finančnímu výboru přípravu možnosti vložit obecní 

prostředky na spořící účet. 

23/6 OZ jednomyslně schválilo předloženou nabídku Kamenoprůmyslu 

Komárek Letovice na orámování pietního místa u památníku na evangelickém 

hřbitově ve Vanovicích do maximální výše 21 002 Kč.  

24/6 OZ bere na vědomí informaci o čištění „oka“. 

25/6 OZ jednomyslně schválilo členy výběrové komise na výběr zhotovitele 

akce „ZŠ a MŠ Vanovice – oprava kuchyně“ ve složení: předseda: Petr 

Dvořáček, členové: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl, Jiří Bohatec, Martin 

Chalupa. 

26/6 OZ jednomyslně schválilo firmu pana Martina Přichystala, Borotín na 

vyčištění „oka“ (za 42 909 Kč). 

27/6 OZ vzalo na vědomí Nařízení vlády ze dne 16.3.2015, kterým se mění 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů navýšení o 3,5%. 

28/6 OZ vzalo na vědomí poskytnutí dotace ve výši 21 000 Kč z rozpočtu 

Ministerstva kultury na automatizaci knihovny ve Vanovicích. 

29/6 OZ vzalo na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Vanovice o proplacení 

plavání ve výši 3 555 Kč. 

30/6 OZ vzalo na vědomí dopis od hejtmana M. Haška. 

31/6 OZ vzalo na vědomí informaci J. Bohatce o nabídce pana K. Valenty 

podílet se na realizaci oslav 70. výročí konce 2. světové války. 
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32/6 OZ vzalo na vědomí žádost občanů o umístění kontejneru na plasty před 

KD Vanovice (s umístěním kontejneru v dané lokalitě se počítá). 

33/6 OZ vzalo na vědomí informaci o chybějícím Řádu dětského hřiště. 

34/6 OZ vzalo na vědomí informaci o aktivitách P. Dvořáčka ohledně přípravy 

připomínky výročí úmrtí Františka Břeňka. 

 

 

 

 

 

 

 

Čištění víceúčelového hřiště 

 

                                                   

 

 

 

Voda vytékající z odvodnění fotbalového hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

„Oko“ před a po čištění 
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V měsíci dubnu proběhne již čtvrtý ročník soutěžní přehlídky 

amatérských divadelních souborů. Přijměte pozvání. 

 

 

11.4. od 17 hod. – Lísky Boskovice – improvizační divadlo podle vašich námětů 

18.4. od 18 hod. – Divadelní soubor Městečko Trnávka: komedie E. Rovnera: 

Vrátila se jednou v noci 

25.4. od 18 hod. – Ochotnické divadlo Boskovice: komedie M. Cooneyho: 

Nájemníci pana Swana 

 

 

 

 

 

Obecní knihovna ve Vanovicích oznamuje, že bude mít 

otevřeno každý pátek od 17 – 19 hod. 

 

 

 

 

Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude 

v dubnu otevřeno takto:  

ve středu 8.4.  a 22.4.2015 od 14 – 17 hod. 

  

 

 

 

 

I v letošním roce vám nabízíme možnost objednat si 

dřevěné brikety z tvrdého dřeva „RUF HARD“ v ceně 

3 744 Kč za paletu. Záloha bude navýšena o 100 Kč (za 

dopravu). Závazné objednávky (včetně zaplacení zálohy) 

přijímáme na Obecním úřadě do středy 8.4.2015. 

Brikety budou dodány během dubna případně května. 
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Zubní pohotovost v měsíci dubnu: 

 

4.4. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4   516 417 621 

5.4. MUDr. Stojanov  Blansko, B. Němcové 1222/15  605 184 479 

6.4. MUDr. Roth  Ostrov, Zdrav. středisko   516 444 326 

11.4. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 453 

12.4. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 453 

18.4. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221    516 435 203 

19.4. MUDr. Sládek  Velké Opatovice, nám. Míru 492  516 477 319 

25.4. MUDr. Srpová  Letovice, J. Haška 12    604 760 665 

26.4. MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8    516 456 109 

 

 

 

Děti narozené v měsíci březnu: 

 

26.3.  Vanesa Kalabusová        

26.3.  Jan Špidla 

 

Rodičům blahopřejeme a novorozencům přejeme radostný a šťastný život. 

 

 

 

Jubilanti v měsíci duben: 

 

Olga Šméralová   85 let 

Ivan Braunschläger  75 let 

Jaroslava Smékalová  75 let 

Jaroslav Kučírek   55 let 

Jarmila Toulová   85 let 

Blažena Pinkavová  90 let 

Milan Buryška   50 let 

 

     

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

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

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


