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Vážení spoluobčané,  

Měsíce meden a únor jsou každoročně vyhrazeny plesové sezoně. Nejinak 

je tomu i v naší obci. Myslivecký ples je v tuto chvíli již minulostí. Členové 

oddílu Malé kopané dolaďují poslední záležitosti při přípravě již 10. 

Obecního plesu (již 13.2.!), kulturní výbor začíná s přípravou 

maškarního plesu (27.2.).  

Česká pošta s.p. nám již předala místnost, ve které mívala svou provozovnu. V současné 

době se z ní stala klubovna, ve které pod vedením paní Jany Bohatcové probíhá kurz šití 

pro začátečníky. Tyto prostory budou v budoucnu sloužit i jako volební místnost.  

V současné době začala plošná výměna vodoměrů. Žádáme vás o vstřícnost a 

trpělivost. Vodoměry jsou potřeba vyměnit téměř všechny, na mnohých místech jejich 

výměna není jednoduchá, proto se může stát, že právě na vás dojde řada až na jaře nebo 

dokonce v létě. S těmi, kdo jsou během týdne pracovně vytíženi mimo obec a nemají 

nikoho, kdo by p. Přibyla mohl pustit k vodoměru, se budeme domlouvat jednotlivě. 

V nejbližších dnech ve svých dopisních schránkách najdete opět faktury za odběr vody. 

Připomínáme, že je třeba je zaplatit do konce března. V případě, že byste našli na faktuře 

nesrovnalosti, kontaktujte místostarostku, aby došlo co nejdříve k nápravě. Do konce 

března je také třeba zaplatit poplatky za odvoz TKO. I v letošním roce je poplatek 550 

Kč za osobu trvale hlášenou v obci Vanovice nebo Drválovice. Majitelé, kteří vlastní 

v obci rekreační objekt nebo nemovitost, v níž není nikdo trvale hlášen, platí poplatek ve 

výši 550 Kč. Posledním poplatkem, který bude letos vybírán, je poplatek za psa. I zde 

zůstává jeho výše stejná (50 Kč za jednoho psa či fenu, 70 Kč za každého dalšího.) 

Upozorňujeme na povinnost nahlásit nejen pořízení nového psa (a to i z útulku či psa 

loveckého nebo asistenčního), ale i jeho případný úhyn. V letošním roce dochází ke 

změně: majitel musí nahlásit psa v místě svého trvalého pobytu.                                       LF 

 

 

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 25.1.2016  
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl, Lenka Chalupová, Martin 

Chalupa, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 
Omluven: Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček 
Ověřovatelé:  Jiří Bohatec, Miroslav Přibyl 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
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Program:    
1. Kontrola plnění úkolů ze 17. zasedání zastupitelstva  
2. Zprávy o činnosti výborů 
3. Zásady poskytování grantů a vyúčtování 
4. Určení členů výběrové komise 
5. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě pan Strenk Ondřej 
6. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě pan Lamplot Jiří 
7. Zpráva z jednání Svazku obcí pro výstavbu R43 a mikroregionu Malá Haná 
8. Rozpočtové opatření 
9. Schválení návrhu zadání ÚP Vanovice  
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vanovice na 

poskytování sociálních služeb s městem Boskovice 
11. Příprava plesu 
12. Různé, závěr     
 

Usnesení č.: 

1/18: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/18: OZ bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze 17. zasedání zastupitelstva obce. 

3/18: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

4/18: ZO jednomyslně schválilo zásady poskytování grantů z rozpočtu obce a jejich 

vyúčtování.  

5/18: ZO jednomyslně schválilo členy výběrové komise na akce: „Zhotovení skladu u 

KD“ a „Oprava požární nádrže“ pana Přibyla Miroslava, Chalupu Martina, Bc. 

Dračku Svatopluka (náhradník Jiří Bohatec). 

6/18: ZO jednomyslně schválilo dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s panem Strenkem 

Ondřejem ze dne 16.11.2012, kterým se mění čl. III. této smlouvy. Tímto 

dodatkem se prodlužuje lhůta pro dodání kolaudačního rozhodnutí do 30.6.2016 

na bytové jednotky na parc. č. 297/12 a 297/13 v k.ú. Drválovice a zároveň se i 

odkládá smluvní pokuta 80.000,- Kč ke stejnému datu. 

7/18: ZO jednomyslně schválilo dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s panem Lamplotem 

Jiřím ze dne 29.10.2012, kterým se mění čl. III. této smlouvy. Tímto dodatkem 

se prodlužuje lhůta pro dodání kolaudačního rozhodnutí do 30.6.2016 na 

bytové jednotky na parc. č. 297/10 a 297/11 v k.ú. Drválovice a zároveň se i 

odkládá smluvní pokuta 80.000,- Kč ke stejnému datu. 

8/18: ZO bere na vědomí zprávu z jednání Svazku obcí pro výstavbu R43 a 

Mikroregionu malá Haná 

9/18: ZO bere na vědomí RO č.14 

10/18: ZO jednomyslně schválilo návrh zadání ÚP obce Vanovice 
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11/18: ZO jednomyslně schválilo veřejnoprávní smlouvu s Městem Boskovice o 

poskytnutí dotace ve výši 7.545,- Kč na r. 2016 na poskytování sociálních 

služeb. 

12/18: ZO bere na vědomí info o přípravě 10. obecního plesu 

13/18: ZO bere na vědomí žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“. 

14/18: ZO jednomyslně schválilo cenu pro zapůjčení drtiče vč. obsluhy 200,- Kč/ hod.. 

15/18: ZO bere na vědomí informaci starosty o průběhu inventur. 

16/18: ZO bere na vědomí objednání projektu větrání s rekuperací a dohřevem v KD. 

17/18: ZO bere na vědomí informaci o zaslání žádosti na posouzení stavu topolu a 

pajasanu v obci. 

18/18: ZO bere na vědomí informaci starosty o plánovaných žádostech o dotace (ÚP a 

oprava požární nádrže) 

19/18: ZO bere na vědomí informaci o opakující se reklamaci světla u Bohatců. 

20/18: ZO bere na vědomí informaci o vyúčtování dotací obdržených v roce 2015. 

21/18: ZO bere na vědomí informaci o započatém jednání kvůli zamýšlenému 

restaurování opony. 

 

 

 
 

Vážení spoluobčané,  

v uplynulých dnech si řada z vás všimla článku vyvěšeného na veřejných vývěskách 

v naší obci. Článek byl nadepsán „Usnesení za schůze MO ČSSD Vanovice konané dne 

12.12.2015“. Protože se v článku objevují polopravdy a nepravdy, musíme na něj 

reagovat. 
 

Nově zvolení zastupitelé (včetně zastupitelů zvolených za ČSSD) na ustavující schůzi 

obecního zastupitelstva dne 3.11.2014 zvolili do svého čela dva funkcionáře – a to Josefa 

Pavlíka a Lenku Freitingerovou. Na svém 3. zasedání konaném dne 19.12.2014 rozhodlo 

zastupitelstvo, že od 1.1.2015 bude starosta obce vykonávat svou funkci jako funkcionář 

uvolněný, místostatostka zůstala funkcionářkou neuvolněnou. Odměnu místostarostce 

OZ upravilo taktéž na svém 3. zasedání  konaném 19.12.2014, mzda uvolněnému 

starostovi náleží dle zákona o odměnách. Oba jsou jedinými funkcionáři, kteří na OÚ ve 

Vanovicích pracují. 
 

Kromě toho zaměstnává Obecní úřad na plný úvazek dva stálé zaměstnance (M. Přibyl 

má na starosti péči o zeleň a o vodovodní řad, L. Zouharová je účetní obce). Oba mají 

s OÚ uzavřenou řádnou smlouvu jejíž nedílnou součástí je náplň práce. Dle zákona je 

v kompetenci starosty rozhodovat o zaměstnávání potřebných zaměstnanců včetně 
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náplně jejich pracovní smlouvy i stanovení jejich finanční odměny (při čemž se musí 

řídit státem stanovenými platovými tabulkami). 
 

Musíme se tedy ohradit vůči námitce, že jsou v současnosti na OÚ „zřízeny dvě funkce na 

plný úvazek“. Připomínáme, že i v minulosti byla na OÚ zaměstnávána účetní 

(předchůdkyně sl. Zouharové vykonávala účetnické práce pro obec „na živnost“.)  Navíc 

v minulosti neměly obce naší velikosti tolik povinností, jako v současnosti, účetnictví 

bylo jednodušší, nebylo třeba nijak složitě vyúčtovávat dotace, atd. I proto jsme 

přesvědčeni, že současná situace JE adekvátní tomu, co úřad naší velikosti musí splnit.  
 

Chápeme, že někomu se může zdát zvláštní, že naše účetní pracuje 3 dny v kanceláři OÚ 

Vanovice a další dny vykonává své povinnosti doma. Vyhrazujeme se ovšem proti 

napadení, že „za neodpracované pracovní dny nemůže být vyplácena odměna za 

vykonanou práci.“ To, že slečna Zouharová nesedí v naší kanceláři neznamená, že 

nepracuje. Ve smlouvě má totiž  určena dvě místa výkonu práce. Navíc o kvalitě její 

práce jsme se mohli již několikrát přesvědčit při auditech, které u nás každoročně 

vykonávají zaměstnanci KÚ JmK. L. Zouharová tedy pracuje a také vykonává práci (a 

dovolím si tvrdit, že velmi poctivě).   
 

Je-li snad problémem, který členy místní organizace ČSSD tíží, změna úředních hodin na 

OÚ Vanovice, chceme připomenout, že v úřední dny je otevřeno od 8 – 17 (vyjma 

polední přestávky). Ovšem po předchozí domluvě jsme ochotni poskytnout občanům 

„služby“ i v dobu mimo uvedené hodiny (celá řada z občanů naší obce má zkušenost, že 

jsme jim vyhověli i o víkendu či ve svátky). 
 

Je-li problémem to, že místostarostka v kanceláři OÚ už nesedí celý týden, chceme 

připomenout, že svou funkci vykonává vedle svého civilního zaměstnání a díky tomu 

skutečně některé agendy, které vykonávala během minulého období, kdy byla 

funkcionářkou uvolněnou, musela předat  starostovi. Řadu úkolů ovšem plní dál 

(Zpravodaj, voda, legalizace a vidimace, přihlašování trvalého pobytu, správní řízení při 

rušení trvalého pobytu, …) 
 

Zastupitelstvo obce bylo s usnesením MO ČSSD seznámeno a nenašlo nic, co by mělo v 

daném případě řešit. 

 
 

 
Kadeřnictví Kouřilová oznamuje, že bude mít otevřeno ve čtvrtek 11. února 
a velmi pravděpodobně ve čtvrtek 25. února v obvyklých časech. 
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STOLNÍ TENIS 
Regionální přebor III. třídy 
9. kolo: Voděrady B - Vanovice A  7 : 11 
Body: Kubín Fr. 3,5  Gonšor Michal 3,5  Tajovský Zbyněk 2,5  Lébiš Pavel 1,5 
 

10. kolo: Vanovice A - Petrovice B  4 : 14 
Body: Kubín Fr. 1,5  Lébiš Pavel 1,5  Ševčík Fr. 1 
 

11. kolo: Rohozec B - Vanovice A  4 : 14 
Body: Tajovský Zbyněk 4,5  Gonšor Michal 4,5  Kubín Fr. 3  Dokoupil Jiří 2 
 

Regionální přebor IV. třídy 
9. kolo: Rohozec C - Vanovice B  10 : 8 
Body: Kubín Fr. 4 Chlup Radek 3  Lébiš Pavel 1 
Hráli jsme pouze ve třech, i tak se dalo vyhrát. 
 

10. kolo: Bořitov B - Vanovice B  14 : 4 
Body: Kubín Fr. 2  Lébiš Pavel 2 
 

11. kolo: Vanovice B - Svitávka B  13 : 5 
Body: Kubín Fr. 4,5  Lébiš Pavel 4,5  Ševčík Fr. 2,5  Chlup Radek 1,5 
 
 

ŠACHY 
4. kolo: Rovečné B - Vanovice  4,5 : 0,5 
Soupeř postavil proti našemu oslabenému družstvu to nejlepší, co má. 
Body: Hrabal Petr 0,5 
 

5. kolo: Vanovice - Adamov C  2 : 3 
Body: Čejka Michal 1  Kubín Fr. 1 
 

 

Jubilanti v měsíci lednu: 

Lubomír Šenk  Vanovice   91 let 

Radomír Dvorský  Vanovice  55 let 

Kubešová Marta  Vanovice  60 let 

Chladil Zdeněk  Vanovice  75 let 

Hana Bohatcová  Vanovice  60 let 
 

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

Úmrtí v lednu 

Zdenka Tajovská 

Evžen Geršl    

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

