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Informace z obecního úřadu

1) Informace ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci červenci
28. 7. 2016–
- Přítomno 6 zastupitelů, pan Sedlák se omluvil.
Došlá pošta:
Svazek vodovodů a kanalizací – Zápis z valné hromady; Krajský úřad
– Harmonogram úkolů a lhůt po volby v roce 2016; Ministr
zemědělství – možnosti čerpání dotací; MěÚ Boskovice Odbor
výstavby – Územní souhlas - Stavební úpravy jezdeckého areálu,
SUEZ – Hlášení o produkci a nakládání s odpady; Ministerstvo pro
místní rozvoj – Závěrečné vyhodnocení akce Dětské hřiště; Nabídka
firmy Neogenia – Mobilní rozhlas pro obce.
- Žádost o rezervaci Kulturního zařízení;
- Žádost o zrušení trvalého pobytu osob na nemovitosti;
- Žádost o povolení konání akce – Mistrovství ČR v longboardingu na
silnici do Boskovic ve dnech 3. a 4. 9. 2016 - schváleno
- Schváleno rozpočtové opatření č. 6/2016
- Schválen doplatek Svazku Boskovicko na nákup mobiliáře 19.600
Kč;
- Schválen dodatek nájemní smlouvy na pozemek;
- Schválení rámcové smlouvy mezi obcí a firmou MP Lesy s.r.o. –
nový výkupní ceník dřeva
Schválení proplacení faktur: firma GORDIC – aktualizace výkazů
2.105,40 Kč Kč, O2 – pevná linka – 227,61 Kč, Stanislav Skácel –
oprava stavidla na koupališti – 3.800 Kč, Svazek VaK – členské
příspěvky + doplatek ztráty svazku – 64.060 Kč, David Remeň –
dresy na volejbal – 7.462 Kč, Vodárenská a.s. – nedoplatek vody –
816 Kč, KMtour – autobus pro TJ – 8.000 Kč, ROKOSPOL a.s. –
barva koupaliště – 1.811 Kč, Barvy-laky Jarůšek s.r.o. – modrá barva
– 45.030 Kč, Česká pošta s.p. – datový trezor- 1.320 Kč, Exteria s.r.o.
– dokumentace BOZP – 24.444 Kč, Sita CZ – svoz odpadu – 24.019
Kč,
Schváleny a přijaty nedoplatky a přeplatky za plyn a elektřinu
v obecních budovách
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- Schválena koupě nových elektrických nůžek na živý plot
Diskuze – obecní lesy, situace na stavbách v obci, jednání o napojení
vrtu do vodojemu, podání podnětů k přestupkové komisi.
Kompletní zápisy jsou k nahlédnutí na internetových stránkách obce.
Další zasedání Zastupitelstva obce se koná 1. 9. od 19h na obecním
úřadě.
2) Provozní doba v knihovně v měsíci srpnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci srpnu budou dny, kdy bude
otevřeno, průběžně vyvěšeny na okno knihovny.
Děkujeme za pochopení

3) Uzavírka komunikace do Boskovic
Po schválení zastupitelstvem obce 28. 7. informujeme, že z důvodů
pořádání závodu ze série Mistrovství ČR v downhill skateboardingu
bude o víkendových dnech 3. – 4. 9. 2016 pravděpodobně uzavřena
komunikace do Boskovic. Bližší informace zveřejníme po vydání
rozhodnutí o uzavírce Odborem dopravy MěÚ Boskovice

SPOZ
Malé připomenutí velkého svátku květin, tj. našeho zájezdu na Floru
Olomouc 20. 8.  .

3

Kurz keramiky,
tentokrát, na přání, dostatečně dlouhý na výrobu větších předmětů .
Keramická dílna U srubu, 13.8., od 9.00. Veškeré další informace a
přihlášení na okurkova.i@seznam.cz.
Věřím, že spokojenost bude stejná, jako v kurzu zimním .
Srdečně zve I.Ok.

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic pořádá v sobotu 20. srpna 2016 na hřišti na
Hrádku tradiční
nohejbalový turnaj
Sraz hráčů ve 13.30hod.
Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Újezd u Boskovic informuje, že v pokračující Okrskové lize
v požárním sportu můžete podpořit naše soutěžní družstva na
následujících akcích vždy od 13h:
6. 8. pohár Lhota Rapotina
28. 8. pohár Vratíkov
10. 9. pohár Boskovice Mazurie
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Občerstvení na koupališti
Provozovatelé kiosku na koupališti si Vás dovolují pozvat na
Mexický večírek
s kapelou Espuelas Mariachi
v pátek 5. 8. 2016 – start v 19h
……Speciality k jídlu….Tequila………

Akce v našem okolí



Divadlo Kapsa: Zvířátka a loupežníci, Boskovice 5.8.2016 17:00
Divadelní představení v rámci Boskovického pohádkového hřebínku.



Komedianti na káře: Princ Nebojsa aneb žongléřská pohádka,
Boskovice 12.8.2016 17:00 Divadelní představení v rámci Boskovického
pohádkového hřebínku.



Pozdní sběr na zámku Boskovice 12.8.2016 20:00 - 12.8.2016 Pozvánka
na koncert, na kterém vystoupí Pozdní sběr, František Nedvěd &
TIEBREAK, Karsima.



Koncert skupiny 4 psi, Boskovice 14.8.2016 15:00 - 17:00 Koncert v
rámci Promenádní sezóny.



Farmářské trhy, Boskovice 18.8.2016 9:00 - 18.8.2016 16:00 Místo
konání: Masarykovo náměstí



Lucie Vondráčková a Vokobere: Manner Kousek štěstí Tour,
Boskovice 20.8.2016 20:00, Letní kino, Boskovice Koncert v rámci
"Kousek štěstí Tour 2016".
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Ahoj, léto!, Letovice 27.8.2016 13:00 - 23:00 Letní rozloučení s
prázdninami za doprovodu hudby (Trio Jitka Šuranská, skupina Akcent,
The Fireballs, Dalibor Janda), divadla (Jů a Hele) a žonglérské show
skupiny Magnis.



Zámecká noc, Boskovice 7.7.2016 20:30 - 25.8.2016 21:30, Zámek
Boskovice Tradiční kostýmované prohlídky zámku Boskovice.



Festiválek bez bojů a válek, Boskovice 5.8.2016 - 7.8.2016 XIII. ročník
již tradiční akce konané za Muzeem regionu Boskovicka.



Křetínka CUP 2016 - 6. ročník 19.8.2016 14:00 - 20.8.2016, Vodní
nádrž Letovice (Křetínka) Závody dračích lodí na Křetínce pro
amatérské, firemní a fun posádky.
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