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Vážení spoluobčané,  

dovolte mi opět několik řádek o tom, co se děje v naší obci. 

Jednak probíhá již několik stavebních akcí. Rekonstrukce místní 

knihovny v Drválovicích je v plném proudu. V nejbližších dnech 

v budově začnou pracovat elektrikáři, následně bude provedena výmalba 

rekonstruovaných místností, byla zadána výroba nábytku (KOMPLET NÁBYTEK Ivo 

Kouřil) i vchodových dveří (firma LIMA okna s.r.o). Předpokládáme, že knihovnu 

budeme moci předat k užívání po prázdninách. 

Do konce srpna by také měla být dokončena stavba skladu u KD ve Vanovicích. Zatím 

probíhají stavební práce podle plánu.  

V současné době dochází k opravě reklamovaných prací na schodišti do KD. Věříme, že 

tentokrát firma použila správné materiály a že ani počasí její práci nepoškodí. 

Probíhají také přípravné práce pro opravu požární nádrže ve Vanovicích, která 

bohužel musela být vyňata ze seznamu zdrojů požární vody pro účely hašení požárů. 

Ihned po jejich skončení firma EKOTERM CZ spol. s.r.o. Letovice začne s realizací opravy 

tak, aby nádrž opět co nejdříve plnila svou funkci. Dílo by mělo být hotovo do 31.7.2016. 

V těchto dnech se také rozběhne modernizace rozhlasu spočívající ve výměně 

rozhlasové ústředny v budově OÚ ve Vanovicích a v doplnění pobočkové ústředny 

v budově OÚ Drválovice.  

Do konce června 2016 by měl být firmou Romana Smékala dokončen chodník před 

prodejnou COOP ve Vanovicích.  

Připomínáme všem občanům znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, kterou se 

stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Dle článku 4 je zakázáno 

přivádět nebo přinášet psy na dětská hřiště, hřbitov, květinové záhony a záhony 

keřových porostů, pískoviště, plochy pomníků, plochy veřejné zeleně, sportoviště… 

Tento zákaz se nevztahuje na ty držitele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní 

povinnosti, ke kterým je vycvičen a na příslušníky Policie ČR a Armády ČR, kteří 

používají psy při výkonu služby. 

Dále je držitel psa 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. Osoba je povinna vést psa tak, aby nedošlo ke střetu psa 

s jinou osobou nebo zvířetem…. 

Připomínáme, že tato vyhláška (jako ostatně všechny obecně závazné vyhlášky obce) je 

závazná pro všechny obyvatele bez výjimky.                                                                          LF 
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Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 27.5.2016  
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl, 

Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 
Omluven: Petr Dvořáček 
Ověřovatelé:  Bc. Svatopluk Dračka, Jiří Bohatec 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
  
Program:    

1. Kontrola usnesení z 21. zasedání zastupitelstva  
2. Zprávy o činnosti výborů 
3. Návrh smlouvy s firmou JD ROZHLASY s.r.o. rekonstrukce rozhlasu v obci 

Vanovice a Drválovice 
4. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 16.11.2012  s panem Strenkem 

Ondřejem    
5. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 29.10.2012  s panem Lamplotem Jiřím 
6. Zpráva z valné hromady Svazku obcí Malá Haná 
7. Návrh upraveného zápisu do obecní kroniky za rok 2015 
8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK kraje ,,Rekonstrukce požární 

nádrže“  
9. Různé  

 
Usnesení: 

 1/22: OZ jednomyslně schválilo doplněný program zasedání. 

 2/22: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce. 

 3/22: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

 4/22: OZ schválilo smlouvu s firmou JD ROZHLASY s.r.o. na rekonstrukci rozhlasu 

v obci Vanovice a Drválovice za cenu 124.328,- Kč vč. DPH s doplněním bodu č. 1 o 

specifikaci předmětu smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 5/22: OZ schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě s panem Ondřejem Strenkem o 

prodloužení termínu pro podání kolaudačního rozhodnutí na bytovou jednotku 

realizovanou na pozemku par. č. 297/12 v k.ú. Drválovice a to do 30.9.2016. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dodatku. 

6/22: OZ schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě s panem Jiřím Lamplotem o prodloužení 

termínu pro podání kolaudačního rozhodnutí na bytovou jednotku realizovanou 

na pozemku par. č. 297/10 v k.ú. Drválovice a to do 30.9.2016. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu podpisem dodatku. 

7/22: OZ bere na vědomí zprávu z valné hromady Svazku obcí Malá Haná.  

8/22: OZ bere na vědomí předložený zápis do obecní kroniky za rok 2015. 

9/22: ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „Rekonstrukce 

požární nádrže“ ve výši 300 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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10/22: ZO schválilo jako vítěznou firmu na zhotovení nábytku do knihovny Drválovice 

firmu Ivo Kouřil s cenovou nabídkou 38.444,- Kč vč. DPH. 

11/22: OZ schválilo jako dodavatele vchodových dveří do budovy knihovny Drválovice 

firmu LIMA okna s.r.o. Boskovice s nejnižší cenovou nabídkou 42.104,- Kč vč. DPH. 

12/22: OZ bere na vědomí cenové nabídky oprav komunikací v obcích předložené 

firmou DEAS Boskovice. 

13/22: ZO bere na vědomí posudek na účelovou komunikaci pč. 1040. 

14/22: ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3. 

 
 

 
Dodávka objednaných briket se z technických důvodů cca o 3 týdny 
opozdí. Ti, kdo si brikety objednali, budou včas informováni. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z rybářských závodů pro děti, které se 
konaly 22.5.2016. 
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19. dubna bylo Na Dílečkách vysázeno 
několik ovocných stromků.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SHD Vanovice organizovalo 24.4.2016 jarní úklid ve spodní části obce. 
 
 
 
 

 
Obecní knihovna ve Vanovicích bude v pátek 17. června 2016 uzavřena. 
 

  
 
 

 
Máte chuť zahrát si volejbal? Chcete se naučit základy této hry nebo si jen aktivně 
odpočinout? Pak přijďte mezi nás! Scházíme se každé úterý od 18 hod. v KD nebo na 
volejbalovém hřišti ve Vanovicích (podle počasí). Podrobnější informace na tel. čísle 
775 235 538. Roman Hrdý,  Karel Zoubek a spol. 
 
 
 
Žádáme majitele SIPO číslo  800 733 1840 a 800 733 1905, aby se přihlásili na OÚ (lze i 
telefonicky případně e-mailem). Děkujeme. 
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Dne 20 4. 2016 – jako již tradičně proběhl 
v Drválovicích „Den země“.  Drválovští se po 
zimním období aktivně pustili do úklidu nejen 
svých domovů a zahrádek, ale i okolí své obce, 
které jim rozhodně není lhostejné. Zaměřili jsme 
se na čistotu okolí přístupových komunikací do 
Drválovic a dále hlavně na hasičské Výletiště. 
Zvláště letos musíme spokojeně uvést, že k této 
činnosti se k nám 
přidávají další noví 
občané Drválovic. 
Ani vanovští na 

území své obce nezůstávají stranou. Oceňujeme účast 
starosty obce a jeho technickou pomoc při konání této akce.  
Vždyť přece nejde jen o nějakou zájmovou skupinu lidí, ale 
o to prosazovat myšlenku, že chceme nadále žít v čistém a 
zdravém životním prostředí.    
  

                                                                                 Za výbor SDH Drválovice -  Karel Valenta 
 

 
 

 

Jubilanti v měsíci červnu 

Jiří Chladil   Drválovice  70 let 

Ludmila Válková  Vanovice  60 let 

Jitka Fialová  Drválovice  60 let 

Eva Ambrozová  Vanovice  55 let 

Eva Filipová  Vanovice  80 let 
 

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

let života. 

 
 

Úmrtí v květnu 

Luboš Richtárik z Vanovic (59 let) 

Ing. Lubomír Šenk CSc. z Vanovic (91 let) 
 

 

 

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

