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Vážení spoluobčané,  

volby do zastupitelstva obce jsou už za námi. Na ustavujícím 

zasedání zastupitelstva byl zvolen nový starosta, místostarostka i 

předsedové jednotlivých výborů (finančního, kontrolního, osadního 

i kulturního). S ohledem na to, že jste svou volbou vyjádřili podporu většině 

dosavadních zastupitelů, lze předpokládat, že nové zastupitelstvo kontinuálně 

naváže na práci toho dosavadního.  

Máme velkou radost z toho, že celá jedna třetina zastupitelů je z Drválovic a 

věříme, že utichnou neopodstatněné výtky těch, co předchozímu zastupitelstvu 

předhazovali prosazování zájmů jedné obce na úkor obce druhé. Myslím, že už 

jste se mohli přesvědčit o tom, že nám nejde o velká gesta, ale o dobrou 

správu obce ve prospěch nás všech. 

Rádi bychom vás přizvali k další spolupráci. Připomínáme, že všechna zasedání 

obecního zastupitelstva jsou veřejná a že jste k nim srdečně zváni. Vážíme si 

důvěry, kterou jste nám ve volbách dali, a věříme, že vás nezklameme. 

 

LF 

 

 

Usnesení  59. zasedání OZ Vanovice konaného  

29.9.2014 od 18 hod. v zasedací místnosti obce 

Vanovice 

 

Přítomni:  Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa, 

Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Omluveni:  Sedláček Květoslav, Čížek Josef, Bc. Svatopluk Dračka, Jiří 

Pinkava 

Zapisovatelka: Lenka Freitingerová 

 

Ověřovatelé:  Přibyl Miroslav 

   Josef Pavlík 
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Program po schválení: 

 

1. Kontrola plnění usnesení z 58. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. RO. Č. 8 

4. Výběr firmy na úpravu areálu za KD 

5. Různé úkoly a sdělení 

6. Návrh usnesení a závěr  

 

OZ vzalo na vědomí: 

- Plnění usnesení 58. zasedání OZ 

- Částku na financování systému IDS JMK 5O Kč/1obyvatele 

- Otevřený dopis občanů horního konce Vanovic 

- Povolení k užívání stavby objektu pro individuální rekreaci pč. 437/3 (Jan 

Vlk, Brno) 

- Vyúčtování pietní akce SDH Drválovice 

- Zprávu o roční kontrole víceúčelového hřiště 

 

OZ jednomyslně schválilo: 

- Nákup přenosné aparatury za cca 9000 Kč 

- RO č. 8 (přílohou) 

- Firmu Ekotherm s.r.o. Vísky na dokončení úprav areálu za KD 

- Probírku v kú Pamětice 

- Nákup tlakového čističe na čištění víceúčelového hřiště 

 

OZ jednomyslně zamítlo: 

- Návrh firmy ARMEX Energy na uzavření smlouvy odběru plynu na 2 roky s 

fixací ceny. 

 

Usnesení z 60. Zasedání OZ Vanovice konaného 8.10.2018 od 18 hod. 

v zasedací místnosti OÚ Vanovice 

Přítomni:  Josef Čížek, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka 

Freitingerová, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl 

Omluveni:  Martin Chalupa, Květoslav Sedláček 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Hosté:  p. Mužik z firmy Lescus Cetkovice 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Jiří Pinkava 
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Program: 

1. Projednání smlouvy o dílo s fi Lescus Cetkovice na probírkové těžební 

práce 

2. Projednání a schválení smlouvy o dílo s firmou Ekoterm na terénní úpravy 

na výletišti 

3. Dodatek ke smlouvě o dílo s p. Hladilem na výrobu vchodových dveří u 

budovy OÚ Vanovice 

4. Různé, návrh usnesení 

OZ schválilo: 

- Prořezávku borovic v lese v katastru Pamětice (provedena na jaře) a 

částečná probírka smrků (provedena ještě 2014). Starosta pověřen 

podpisem smlouvy o dílo s firmou Lescus (pro 6, 1 se zdržel) 

- Smlouvu s firmou Ekoterm na terénní úpravy kolem KD (cena díla 

118 932Kč) vč. DPH (jednomyslně). Starosta pověřen podpisem. 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě s panem Hladilem (jednomyslně). Starosta 

pověřen podpisem. 

OZ bere na vědomí: 

- Cenovou nabídku na svodidla s firmou Znakom Brno. Starosta požádá o 

návrh smlouvy o dílo. 

 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Vanovice 

Počet 

volených 

členů 

OZ 

Počet 

volebních 

obvodů 

Okrsky 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

celkem 
 

v 

%      

9 1 2  100

,00 

451 270 59,87 270 2 341 

Kandidátní listina Hlasy 

Počet 

kandidátů 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtené % 

platných hlasů 

Počet 

mand

átů 

 

čísl

o 
název 

abs

. 
v % 

 

1 KDU – ČSL. 303 12,9 9 2 341,00 12,94 1  

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
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4 

2 Česká str.sociálně 

demokrat. 

585 24,9

9 

9 2 341,00 24,98 2  

3 SNK hasičů a sokolů 810 34,6

0 

9 2 341,00 34,60 3  

4 "SNK" 643 27,4

7 

9 2 341,00 27,46 3  

 

 

 

 

Kandidátní listina 
Kandidát 

Navrhujíc

í 

strana 

Politická 

příslušnos

t 

Hlasy 
Pořa

dí 

zvole

ní 
číslo název 

poř. 

čísl

o 

příjmení, 

jméno, 

tituly 

věk 
abs

. 
v % 

1 Křesť.demokr.unie

-Čs. strana lidová 

1 Geršl Milan 52 KDU-ČSL BEZPP 58 19,14 1 

2 Česká str.sociálně 

demokratická 

2 Chalupa 

Martin 

39 ČSSD ČSSD 94 16,06 1 

2 Česká str.sociálně 

demokratická 

3 Chalupová 

Lenka 

34 ČSSD ČSSD 92 15,72 2 

3 SNK hasičů a 

sokolů 

3 Freitingerov

á Lenka 

Mgr. 

49 NK BEZPP 157 19,38 1 

3 SNK hasičů a 

sokolů 

1 Pavlík Josef 47 NK BEZPP 155 19,13 2 

3 SNK hasičů a 

sokolů 

2 Dvořáček 

Petr 

63 NK KSČM 116 14,32 3 

4 "SNK" 3 Dračka 

Svatopluk 

Bc. 

38 NK BEZPP 141 21,92 1 

4 "SNK" 1 Bohatec Jiří 38 NK BEZPP 122 18,97 2 

4 "SNK" 2 Přibyl 

Miroslav 

40 NK BEZPP 122 18,97 3 

 

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
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Usnesení z ustavující zasedání OZ konaného 3.11.2014 od 18 hod. 

v sále Záložny ve Vanovicích 

Zasedání zastupitelstva číslo: 1 

Místo konání:   Obecní úřad Vanovice 

Datum a čas konání:  3. listopadu 2014, od 18:00h 

Přítomní: Jiří Bohatec, Petr Dvořáček, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. 

Lenka Freitingerová, Milan Geršl, Martin Chalupa, Lenka 

Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Hosté: Čejka Vladimír, Pavlíková Jaroslava, Pavlíková Barbora, Pavlíková 

Tereza, Bc. Kouřilová Pavla, ing. Tajovská Marie, Kubín František, ing. 

Vladimír Hruška 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Jiří Bohatec 

 Bc. Svatopluk Dračka 

Usnesení: 

č 1/1  Zastupitelstvo obce Vanovice určuje ověřovateli zápisu Jiřího 

Bohatce a Svatopluka Dračku, a zapisovatelem Lucii Zouharovou. 

č. 2/1  Zastupitelstvo obce Vanovice přijímá tento program jednání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Schválení jednacího řádu obce Vanovice 

4) Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) Volba starosty 

e) Volba místostarosty 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

6) Zřízení dalších výborů 

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) Volba předsedy finančního  

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

d) Volba předsedů dalších výborů 
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7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 zákona o obcích) 

8) Diskuse  

9) Usnesení a závěr 

 

č. 3/1  Zastupitelstvo obce schválilo jednací řád obce Vanovice.  

č. 4/1  Zastupitelstvo obce Vanovice schválilo zvolení jednoho 

místostarosty. 

č. 5/1 Zastupitelstvo obce Vanovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 

zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty i místostarosty 

obce budou členové zastupitelstva od 3.11.2014 do 31.12.2014 

neuvolnění. 

č. 6/1  Zastupitelstvo obce Vanovice schvaluje veřejný způsob volby 

starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.  

č.7/1  Zastupitelstvo obce Vanovice volí starostou pana Josefa Pavlíka. 

č. 8/1  Zastupitelstvo obce Vanovice volí místostarostkou paní Mgr. Lenku 

Freitingerovou. 

č. 9/1  Zastupitelstvo obce Vanovice zřizuje finanční výbor a kontrolní 

výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Dále zřizuje kulturní výbor a 

osadní výbor pro Drválovice.  

č. 10/1  Počet členů kulturního výboru a osadního výboru pro Drválovice 

bude upřesněn na následujícím zasedání zastupitelstva obce. 

č. 11/1  Zastupitelstvo obce Vanovice volí předsedou finančního výboru pana 

Petra Dvořáčka. 

č. 12/1  Zastupitelstvo obce Vanovice volí předsedou kontrolního výboru 

pana Svatopluka Dračku. 

č. 13/1 Zastupitelstvo obce Vanovice volí předsedou kulturního výboru paní 

Lenku Chalupovou. 

č. 14/1  Zastupitelstvo obce Vanovice volí předsedou osadního výboru pro 

Drválovice pana Milana Geršla. 

č.15/1  Zastupitelstvo obce Vanovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 

n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11.131,- Kč hrubého 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 
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usnesení, tj. od 3.11.2014, do 31.12.2014 a v případě náhradníka 

ode, kdy mu vznikne mandát člena zastupitelstva. 

č. 16/1     Zastupitelstvo obce Vanovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 

n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty 

jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.000,- Kč 

hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do 

funkce místostarosty do 31.12.2014. 

č. 17/1  Zastupitelstvo obce Vanovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 

n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy 

výboru zastupitelstva ve výši 1.000,- Kč hrubého měsíčně, člena 

výboru ve výši 600,- Kč hrubého měsíčně a člena zastupitelstva ve 

výši 400,-Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 

zvolení, tj. od 3.11.2014 do funkce předsedy, člena výboru nebo 

člena zastupitelstva. 

 

 

Úřední hodiny na Obecním úřadě ve Vanovicích 

S ohledem na to, že obecní zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání 

rozhodlo, že do konce prosince 2014 budou starosta i místostarosta své funkce 

vykonávat jako neuvolnění funkcionáři, dojde k omezení úředních hodin 

v kanceláři OÚ a to následovně: 

Pondělí:  8.15 – 12.00  13.00 – 17.00 

Úterý:  zavřeno 

Středa:  8.15 – 12.00  13.00 – 17.00 

Čtvrtek:  zavřeno 

Pátek:  zavřeno 

 

Ve stejné době bude otevřena i pokladna. 

 

 

V měsíci listopadu bude probíhat odečet vodoměrů. Ve Vanovicích bude 

spotřeba vody odečítána ve středu 19.11.2014  a ve čtvrtek 20.11.2014, 

v Drválovicích v pátek 21.11.2014.  
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Zveme vás na adventní koncertík, který se bude konat 

v sobotu 29.11.2014 od 18 hod. Poté, co rozsvítíme vánoční 

strom, vás zveme na punč. 

 

 

 

Informace pro občany 

Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude v listopadu a v 

prosinci otevřeno takto: 

 

Listopad:   středa     5.11.  14 – 17 hod. 

   středa        19.11.  14 – 17 hod.  sobota 

8. února 2014 od 20:00 

Prosinec:    středa   3.12.   14 – 17 hod. 

    středa       17.12.   14 – 17 hod. 

 

 

 

 programu je vystoupení skupiny  

Předvánoční dílničky aneb vyrob si dárek.. 

Kdy: pondělí 17.11.2014 ve 14 hod.  

Kde: sál Záložny ve Vanovicích 

Budeme vyrábět z FIMO 

hmoty. To, co si vyrobíte, si 

také odnesete domů. 

Zaplatíte pouze materiál (cca 50 – 100 Kč). 

Všechny zájemce zve kulturní výbor 
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Jubilanti v měsíci  říjnu  2014 

Milada Macháčková   80 let 

Lenka Vyoralová   55 let 

 

Omlouváme se za opožděné blahopřání. V minulém Zpravodaji 

jsme omylem uvedli jubilanty z října 2013. 

 

Jubilanti v měsíci listopadu 2014 

Radoslava Dokoupilová  60 let 

  

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

 

Úmrtí v měsíci říjnu 

Ing. Slávka Pluhařová  22.10.2014 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

 

- * - * - 

 

 

 

Na závěr několik pranostik: 

 

Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři. 

Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. 

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 

Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, bude zima 

tuhá. 

Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší. 

Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. 

Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok. 

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 

 

 

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

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


