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Vážení spoluobčané,  

Pomalu ale jistě končí plesová sezóna, na zahrádkách rozkvétají 

první jarní květiny, přibývá ptačího zpěvu a starosta i 

zastupitelstvo mají za sebou prvních sto dní ve funkci. Možná se to 

zatím nezdá, ale už „se pracuje“ na celé řadě akcí. 

Podali jsme žádost o dotaci z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven 

Ministerstva kultury dokončení automatizace knihovny ve Vanovicích, žádost 

z Programu rozvoje venkova JmK na opravu budovy školní kuchyně, usilujeme 

o získání dotace na řešení likvidace bioodpadu z operačního programu životního 

prostředí a připravujeme podklady pro podání žádosti v rámci operačního 

programu životního prostředí na snížení prašnosti (komunální technika). 

Současně se rozbíhají přípravné práce na tvorbu nového územního plánu obce i 

projektové dokumentace na obnovu vodovodního řadu obce. Pevně doufáme, 

že budeme v získávání dotací úspěšní stejně, jako v uplynulém období. 

LF 

 

Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva konaného ve 

Vanovicích 25.2.2015 

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

Freitingerová, Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Omluven:  Martin Chalupa, Milan Geršl 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Lenka Chalupová 

   Petr Dvořáček 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Pojistná smlouva s HVP o pojištění finanční hotovosti 

4. Výběr zpracovatele ÚP obce Vanovice 

5. Výběr zpracovatele plánu rozvoje  

6. Způsob nakládání s bioodpady 

7. Možnost využití dotačního titulu  z OPŽP   na nákup techniky na snížení 

prašnosti  v obci 
8. Inventarizace obce za rok 2014 

9. Různé 

  10. Usnesení a závěr 
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Usnesení číslo:  

1/5 OZ vzalo na vědomí plnění usnesení ze 4. OZ 

2/5 OZ vzalo na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů 

3/5 OZ jednomyslně schválilo pojistnou smlouvu s HVP o pojištění finanční 

hotovosti a pověřilo starostu jejím podpisem 

4/5 OZ jednomyslně schválilo zadání zpracování nového územního plánu ing. 

arch. Brožkovi. Ing. arch. předloží návrh smlouvy o dílo.   

5/5 OZ schválilo zadání zpracování Plánu rozvoje obce firmě MAS Partnerství 

venkova. Firma předloží návrh smlouvy o dílo. 

6/5 OZ pověřilo starostu podáním žádosti o dotaci z OPŽP na likvidaci 

bioodpadu. 

7/5 OZ vzalo na vědomí informaci o posunu termínu na podání žádosti 

z dotačního titulu z OPŽP na nákup techniky na snížení prašnosti v obci. 

Starosta pověřen činit další kroky při přípravě žádosti. 

8/5 OZ jednomyslně odsouhlasilo inventarizaci včetně návrhu na vyřazení 

majetku ve výši 21 252 Kč (přílohou seznam vyřazených předmětů). 

9/5 OZ jednomyslně odsouhlasilo inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Vanovice 

včetně předloženého návrhu na vyřazení majetku s tím, že sekačka ve výši 

10 463 Kč bude převedena do majetku obce a ostatní předměty budou fyzicky 

odstraněny do konce dubna 2015.  

10/5 OZ vzalo na vědomí zprávu správce Farmy Drválovice a pana O. Strenka 

o současném dění na farmě 

11/5 OZ vzalo na vědomí návrh dodatku firmy Armex energy o dodávkách 

plynu na rok 2015 a 2016. 

12/5 OZ jednomyslně zamítá žádost manželů Zatloukalových o odkup pozemků 

p.č. 752/2. 

13/5 OZ jednomyslně zamítá kupní smlouvu Jaroslava Mikulenky na odkup 

lesních pozemků p.č. 1083/53 a 1083/59. 

14/5 OZ bere na vědomí návrh smlouvy na služby BOZP a PO. Má uzavřenou 

smlouvu s jiným dodavatelem. 

15/5 OZ jednomyslně zamítá žádost manželů Čaloudových o skácení jedle před 

fabrikou 
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16/5 OZ bere na vědomí dopis Povodí Moravy (odložení čištění potoka na 

příhodnější dobu) 

17/5 OZ bere na vědomí vyjádření MěÚ Boskovice ohledně stížnosti na stav 

komunikace č. III/3744. 

18/5 OZ bere na vědomí zprávu z jednání Mikroregionu Malá Haná. 

19/5 OZ bere na vědomí zprávu o čištění „oka“ od náletových dřevin 

20/5 OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecních zaměstnanců (údržba 

obecního majetku) 

21/5 OZ bere na vědomí info o dodání studie rekonstrukce vodovodního řadu 

22/5 OZ jednomyslně deleguje pana Martina Chalupu do školské rady.  

23/5 OZ bere na vědomí návrh Bc. Sv. Dračky o umístění kontejnerů místo 

před provozovnou COOP Boskovice do dvora. 

24/5 OZ bere na vědomí informaci P. Dvořáčka o blížícím se 100. výročí úmrtí 

Františka Břeňka 

 

PLATBA POPLATKŮ (voda, odpady, psi) 

Platba poplatků je v plném proudu. Bohužel jsou mezi námi i tací, co ještě 

nedoručili odečet spotřeby vody za uplynulé účtovací období, a my jim proto 

nemůžeme vystavit fakturu. Žádáme je tímto o urychlené dodání podkladů. 

 

Připomínáme, že veškeré poplatky mí být uhrazeny do 31.3.2015 a to buď 

v hotovosti v pokladně OÚ (Po + Stř 8.15 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.) nebo 

převodem z účtu pomocí elektronického bankovnictví. V tom případě je potřeba 

do zprávy pro příjemce uvést předmět platby (např. voda 400 Kč, 3x TKO, 

pes). Variabilním symbolem je číslo popisné vaší nemovitosti. 

 

Poplatek za odvoz domovního odpadu je 550 Kč za osobu ve Vanovicích nebo 

Drválovicích trvale hlášenou a 550 Kč za rekreační objekt. Poplatek za jednoho 

psa je 50 Kč, za každého dalšího je 70 Kč. 

 

V Drválovicích budeme vybírat poplatky ve středu 18.3.2015 od 16 – 

17 hod.  
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Žádáme občany o pomoc při pátrání po fotografii pana 

Františka Břeňka. Rádi bychom připomněli při příležitosti 

letošního 100. výročí úmrtí tohoto významného rodáka. 

Nenajde se ve vašich soukromých archivech jeho 

podobizna? 

 

 

Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude 

v březnu otevřeno takto:  

ve středu 11.3. a 25.3.2015 od 14 – 17 hod. 

  

 

Nabídka dlažby 

 

Stále ještě je k mání dlažba.  Dlaždice mají rozměr 10x10 cm a 

jsou matné. Zájemci nechť kontaktují starostu obce Josefa 

Pavlíka (607 817 690). 

 

 

Od 6.3.2015 do odvolání bude knihovna ve Vanovicích 

uzavřena.  

 

 

Upozorňujeme občany, že v kanceláři OÚ jsou k dostání (zdarma) brožované 

výtisky publikace „Hřbitovy – naše kamenná historie“ (průvodce po 

hřbitovech Boskovicka, Poličska a Letovicka). Součástí projektu bylo pořízení 

programu, který měl umožnit dálkové nahlížení do hřbitovní databáze. Bohužel 

v programu došlo k systémové chybě. Doufáme, že bude brzy odstraněna, 

abychom jej mohli zprovoznit k naší i vaší spokojenosti. 

 

 

Kronikář/kronikářka 

Stále hledáme nového kronikáře či novou kronikářku obce. Být kronikářem je 

velkou výsadou a zároveň je to spojeno i s velkou odpovědností. Právě na 

kronikáři záleží, co všechno bude zaznamenáno pro příští generace. To vše si 
zastupitelstvo uvědomuje a rozhodlo se tuto „službu“ budoucím generacím 

spojit s finanční odměnou. 
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Protože za chvíli začne růst tráva, připomínáme všem, že zelené plochy 

v obci NEJSOU určeny k parkování motorových ani jiných vozidel. 

 

Připomínáme, že stále platí Obecně závazná vyhláška obce Vanovice č. 

2/2011, kterou se stanoví pravidla pro pohyb spů na veřejném prostranství. 

Tam se uvádí, že „držitel psa je povinen na veřejném prostranství nacházejícím 

se v zastavěném území obce vést psa na vodítku, v případě, že je pes bez 

vodítka, je tato osoba povinna opatřit psa náhubkem… (čl. 4, odst. 3). Ve 

článku 4, ost. 5 se uvádí že „pokud držitel psa neodklidí exkrementy a jiné 

nečistoty po tomto psovi, vystavuje se tím sakncím dle §47 zákona č. 

200/1990 Sb. o přestupcích. 

 

Dále upozorňujeme, že majitelé zvířat jsou odpovědni za jejich stav a 

množství. To se týká i majitelů koček. Neradi bychom znovu řešili stížnosti na 

jejich přemnožení. Odložení odrostlých i právě narozených koťat v areálu školy 

pokládáme za zbabělost a citový nátlak na rodiče dětí navštěvujících MŠ a ZŠ 

Vanovice. Vhodnou alternativou je kastrace koček odborně provedená 

některým zvěrolékařem. 

 

Zneužití požární sirény 

26. února ve 23.58 h. byla v obci zneužita požární siréna ke svolání zásahové 

jednotky. Po příjezdu členů zásahové jednotky SDH bylo zjištěno, že se jedná o 

planý poplach. Přestupek řeší Policie ČR. 

 

Přerušení dodávek elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstukcí, 

oprav, údržbových a revizníchí prací – bude přerušena dodávka elektrické 

energie v pondělí 9.3., ve čtvrtek 12.3., v úterý 17.3. a ve čtvrtek 26.3.2015  

vždy od 7.00 h. do 15.00 hod. 

 

Jubilanti v měsíci březen: 

 

Petr Coufal         

Miroslav Novák   60 let 

Ladislav Marek   65 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. 


