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Vážení spoluobčané,  

chceme touto cestou poděkovat organizátorům obecního i dětského 

maškarního plesu za jejich snahu a píli. Myslím, že v obou případech 

energie, kterou na přípravu těchto akcí museli vydat, nebyla vydána 

zbytečně a že všem zúčastněným připravili příjemné a nezapomenutelné 

chvíle. 

V pondělí 22. února proběhlo přezkoumání hospodaření naší obce úředníky kontrolního 

a právního odboru Krajského úřadu v Brně. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné 

chyby ani nedostatky. Výsledek auditu je vizitkou dobré práce především naší účetní a 

starosty obce.  

Ve čtvrtek 25. února pracovníci krajské pobočky Úřadu práce ČR kontrolovali 

hospodaření s veřejnými prostředky, které Obec Vanovice  dostává na pokrytí nákladů 

se zaměstnáváním pracovníků v rámci VPP. Kontrola zjistila, že všechny požadované 

doklady (smlouvy, pojištění, přihlášky na zdravotní i sociální pojištění, pokladní kniha, 

vyúčtování mezd atd.) jsou v pořádku a kontroloři k nim neměli žádnou připomínku.  

Na konci ledna pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny ČR prohlédla a odborně 

posoudila pajasan žláznatý, rostoucí v blízkosti požární zbrojnice, a topol černý pod 

evangelickým kostelem. Agenturu jsme oslovili, protože jsme měli obavu o zdravotní 

stav obou stromů. Pracovnice sice konstatovala, že oba stromy jsou „krátkodobě 

perspektivní“, což znamená, že se z jejich mohutnosti budeme moci radovat už jen 

omezenou dobu, ale skácení zatím nedoporučila, z čehož se upřímně radujeme. 

29.2.2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele přístavby kulturního domu, v níž 

bude umístěn sklad techniky potřebné na údržbu obce. Do výběrového řízení se 

přihlásilo 9 firem; dvě byly ze soutěže vyloučeny, protože jejich nabídky neodpovídaly 

zadávacím podmínkám. Dle zadávacích podmínek zvítězila firma JZL s.r.o. Brno.  

Připomínáme, že na webových stránkách obce jsou zveřejněny formuláře k žádosti o 

granty z rozpočtu obce. Případné zájemce vyzýváme, aby své žádosti zbytečně 

neodkládali, grantový fond není bezedný.  

Starosta obce již pilně pracuje na podávání nejrůznějších žádostí o dotace a granty. 

V současnosti máme žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na stavbu přístavby 

KD, opravu požární nádrže v Křemílkách, restaurování opony, rekonstrukci knihovny 

v Drválovicích. V nejbližších dnech bude podána žádost o dotaci na zpracování nového 

územního plánu obce. Podáme také žádost o dotaci na pořízení nového automobilu pro 

SDH Vanovice (současný má za sebou víc jak 30 let a začíná dosluhovat).                      LF 
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Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 29.2.2016 od 17:30 h 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vanovicích 

 
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl, 

Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 
Omluven: Petr Dvořáček, Martin Chalupa 
Ověřovatelé:  Lenka Chalupová, Milan Geršl 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
 
Program:    

1. Kontrola plnění úkolů ze 18. zasedání zastupitelstva  
2. Zprávy o činnosti výborů 
3. Inventarizace obce a ZŠ a MŠ Vanovice za rok 2015 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
5. Rozpočtové opatření 
6. Vyhodnocení výběrového řízení „Přístavba KD – skladu“, smlouva 
7. Různé, závěr     

 

Usnesení č.: 

1/19: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/19: OZ bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z 18. zasedání zastupitelstva obce. 

3/19: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 
4/19: OZ schválilo inventarizaci obce Vanovice sestavenou ke dni 31.12.2015, tj. 

inventarizaci za r. 2015. 
5/19: OZ schválilo vyřazení majetku dle Návrhu na vyřazení ke dni 1.3.2016 ve výši 

133.222,- Kč. 
6/19: OZ schválilo inventarizaci ZŠ a MŠ Vanovice sestavenou ke dni 31.12.2015, tj. 

inventarizaci za r. 2015. 
7/19: OZ schválilo vyřazení majetku dle Návrhu na vyřazení ke dni 1.3.2016 ve výši 

38.211,- Kč. 
8/19: OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí „Věcné břemeno – E-on“ a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 
9/19: OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1. 
10/19: OZ schválilo jako vítěznou firmu výběrového řízení na akci „Přístavba kulturního 

domu – sklad“ s cenovou nabídkou 718.340,- Kč vč. DPH Stavby JZL s.r.o. se 
sídlem Brno, Malinovského nám. 211/5 za podmínky, že vítězná firma bude 
akceptovat návrh smlouvy vyhotovený zadavatelem do 10.3.2016. V případě, že 
k akceptování smlouvy vítěznou firmou nedojde, uzavře se smlouva o dílo 
s uchazečem č. 4, firmou Ivan Kopřiva, se sídlem Lhota Rapotina 92, která se ve 
výběrovém řízení umístila na druhém místě s cenovou nabídkou 727.512,- Kč vč. 
DPH. 

11/19: OZ odkládá schválení návrhu smlouvy o dílo na další zasedání OZ. 
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12/19: OZ bere na vědomí zprávu o provedeném auditu hospodaření obce. 
13/19: OZ bere na vědomí zprávu o provedené kontrole VPP. 
14/19: OZ bere na vědomí zprávu o prodloužení jedné stávající a uzavřených dvou 

dalších smlouvách VPP. 
15/19: OZ schválilo žádost o skácení prostřední lípy v Drválovicích u zastávky a tújí na 

návsi u křížku a rozhodlo o náhradní výsadbě. Zároveň bere na vědomí výsledek 
odborného stanoviska o stavu vzrostlých stromů ve Vanovicích. 

16/19: OZ bere na vědomí informaci o výměně vodoměrů. 

17/19: OZ bere na vědomí informaci starosty o podaných žádostech o dotace na JmK. 

 18/19: OZ schválilo podání žádosti o dotaci na koupi dopravního a zásahového vozidla 
DA L1Z na rok 2017. 

 19/19: OZ bere na vědomí informaci o jednání Svazku obcí Malá Haná. 
 20/19: OZ bere na vědomí zprávu o koupi vlečky. 
 

 

 

V týdnu 7. – 11.3. budou navezeny na obvyklá místa velkoobjemové 
kontejnery na komunální odpad. 
 

 
 
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 21.3.2016 od 16.00 do 16.30 hod.  
v Drválovicích a od 16.30 do 17.00 hod. ve Vanovicích na obvyklých 
místech. 
 
 

 
ZŠ a MŠ Vanovice všechny srdečně zve na ŠKOLNÍ PLES, který se koná 
v kulturním domě ve Vanovicích v sobotu 19.3.216 od 16 - 21 hod. Hraje Jiří 
Rosenberg. 

 
 
 
Poplatky  
Připomínáme, že do konce března 2016 mají všichni povinnost zaplatit 
vodné za rok 2015 (faktury vám byly doručeny již během února), 
poplatek za odvoz domovního odpadu na rok 2016 (550 Kč za osobu 
trvale hlášenou v obci a 550 Kč za nemovitost, kde není nikdo trvale 
hlášen) i za psa (50 Kč za prvního a 70 Kč za každého dalšího). 
  
 

 
Kadeřnictví Z. Kouřilová oznamuje, že bude mít otevřeno ve čtvrtek 10. 
března a ve středu 23. března v obvyklých časech. 
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Velikonoční turnaj pro místní neregistrované hráče ve stolním 

tenise se koná v sobotu 2. dubna od 15 hod.  

 

 
 
 
 
Perlička z chodby OÚ: 

V pondělí 22.2.2016 v dopoledních hodinách byla z budovy OÚ odcizena 

popelnice. Naštěstí ten, kdo si ji domů odvezl, byl tak laskavý, že její obsah 

vysypal do jím přinesené krabice a ne přímo na zem. 

 

 

 

 

TJ Sokol Vanovice oznamuje, že počínaje pátkem 11.3.2016 bude probíhat pravidelné 

cvičení dětí v KD. 

S tím souvisí změna časového rozvrhu:  

v 17:30 zdravotní cvičení na gymballech (Jitka Špidlová, Vanovice) 

v 18:15 cvičení a míčové hry pro děti cca od 6 let (Roman Hrdý, Drválovice) 

v 19:00 zumba (Roman Gonšor, Vanovice) 

 

 

 

 

 

 
5. ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů 
 
9.4.  Jasinovské divadýlko: Spadla do propasti, aneb jak to bylo 
s macechou 
16.4. Divadelní spolek teaTrum Velké Opatovice: Rodina je základ 
státu (Ray Cooney) 
23.4. NAHOĎ Vranová: Past na Myši (Agatha Christie) 
 

Představení se budou konat v kulturním domě ve Vanovicích vždy od 18 
hodin. Vstupné dobrovolné.  
 
Po odehrání posledního představení bude vyhlášen vítěz přehlídky. 
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Zubní pohotovost 
 
Březen       
        
5.3. MUDr. Pernicová  Boskovice, Růžové nám. 16    774 177 804 

6.3. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9    516 412 422 

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

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

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

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

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

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

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

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

       
 
 
Dětská pohotovost 
 
Březen 
   
5.3.  MUDr. Stejskalová - sestra Přibylová 

6.3.  MUDr. Šponerová - sestra Šosová 

12.3.  MUDr. Švec - sestra Dražilová 

13.3.  MUDr. Trnečková - sestra Rotroeklová 

19.3.  MUDr. Bednaříková – sestra Kroupová 

20.3.  MUDr. Doležel – sestra Dočekalová 

26.3.  MUDr. Dvořáková - sestra Táborská 

27.3.  MUDr. Hájková – sestra Vidrmertová 

28.3.  MUDr. Henková – sestra Staňková D. 

30.3.  MUDr. ?   

 

 

 
STOLNÍ TENIS 
Regionální přebor III. třídy 
 
Vanovice A – Křetín C 13 : 5 
Body: Klement Roman 4,5 Tajovský Zbyněk 3,5 Kubín Fr. 2,5  
Gonšor Michal 2,5 
 



 

8 

Regionální přebor IV. třídy  
 
Vanovice B – Rohozec C 9 : 9 
Body: Kubín Fr. 3,5  Lébiš Pavel 3,5 Chlup Radek 2 
 
Rájec C – Vanovice B 12 : 6 
Body: Kubín Fr. 3  Lébiš Pavel 1 Chlup Radek 1 Ševčík Fr. 1 
 
ŠACHY 
 
Vanovice – Knínice  2,5 : 2,5 
Body: Audy Leoš 0,5 Klement Roman 1 Čejka Michal 1 
 
Jevíčko B – Vanovice 2,5 : 2,5 
Body: Hrabal Petr 1 Audy Leoš 0,5 Čejka Michal 1 
 
 
Děti narozené v měsíci únoru: 

Samuel Ševčík   

Klára Zatloukalová 

 

Rodičům blahopřejeme a novorozencům přejeme radostný a šťastný život. 

 

Jubilanti v měsíci březnu: 

Jaroslav Palbuchta  Drválovice  85 let 

Zdeňka Nečasová   Vanovice  55 let 

Miroslav Krejčí   Vanovice  55 let 

 

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

let života. 
 

Omluva: jubilanti L. Šenk, R. Dvorský, M, Kubešová, Z. Chladil a H. Bohatcová oslavili svá výročí v únoru, ne 

v lednu, jak jsme omylem uvedli. Omlouváme se také všem, kdo jim chtěli poblahopřát a kvůli naší 

nepozornosti tak nemohli učinit. 

 

Úmrtí v únoru 

Pavel a Jarmila Přichystalovi z Drválovic.  

  

Pozůstalým a rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.  

    
 

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

