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V rámci začátku podzimu mi dovolte, abych Vás seznámil s děním na
obecním úřadě během posledních týdnů.
Úspěšně byly již v létě ukončeny rekonstrukce úřadu i kulturního
domu, což potvrdila i kontrola ze strany Státního fondu životního
prostředí, která k nám zavítala. Aby kontrol nebylo málo, čeká nás
v nejbližších dnech audit hospodaření obce ze strany Jihomoravského
kraje a kontrola Státního fondu rozvoje bydlení na byty pro
nízkopříjmově vymezené osoby.
Provedli jsme drobné lokální opravy silnic v obci, v kterých bychom
rádi pokračovali i příští rok. Po uzavření smlouvy s projekční
kanceláří se již naplno rozběhly práce na novém Územním plánu
obce, jehož platnost se pomalu blíží ke svému konci. Naší nejbližší
prioritou je však napojení nového vrtu do vodojemu a zásobování
obce kvalitní pitnou vodou. Na získání finančních prostředků na tuto
akci formou dotace intenzivně pracujeme.
Máme za sebou i volby do zastupitelstva kraje i Senátu Parlamentu
ČR. Novou senátorkou za náš volební okrsek se stala boskovická
místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. V naší obci se 1. kola voleb
účastnilo 31,2% a v kole druhém 10,23 % voličů.
Končí také období údržby veřejné zeleně a s ním i naši obecní
zaměstnanci, za jejichž práci bych jim chtěl touto cestou poděkovat.

Michal Štěrba, místostarosta obce
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Informace z obecního úřadu

1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci říjnu
- Přítomno 6 zastupitelů, pan Sedlák omluven
- Došlá pošta: Sita CZ – produkce odpadů v obci za III/2016, Veřejná
vyhláška – Oznámení o zadání zásad územního rozvoje Jmk,
Moravská zemská knihovna – výpověď dohody o poskytování služeb,
Informace o připravované veřejnoprávní kontrole 9. 11.
- Odsouhlasen navýšení příspěvku asistentům sociální péče.
- Schváleno povinné navýšení ceny stočného na rok 2017 – ve
variantě o 3,96% na 49,90 Kč/m3 bez DPH
Schválena žádost o prominutí platby za komunální odpad pro osobu
trvale nežijící na území obce
- Schváleno rozpočtové opatření č. 9/2016
Schválení proplacení faktur: Vodárenská a.s. – doplatek vody – 102
Kč, O2 pevná linka – 95,25 Kč, Antee s.r.o. – poplatky IPO – 1.039
Kč, Písmomalíři Medková – práce plošiny – 3726,80 Kč, Sita Suez –
svoz odpadů 27.182 Kč vč. DPH
Diskuze – zazimování areálu koupaliště -provede pan Janík
Schváleno pořízení přenosné požární stříkačky za přispění dotace
Jihomoravského kraje v ceně 115.000 Kč bez DPH od firmy Radek
Vinckler
Informace o Podání odvolání proti udělení sankce Svazku obcí pro
ČOV
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 24. 11. 2016 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu
2) Rozsvěcení vánočního stromu
OÚ ve spolupráci s místními hasiči zve všechny občany na tradiční
rozsvěcení vánočního stromečku na návsi. Hasiči budou podávat
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svařák, k vidění bude ohňostroj. Akce odstartuje cca v 18:00 hod po
Mikulášské nadílce v kulturním domě – v sobotu 3. 12.
3) 2. výzva tzv. Kotlíkové dotace pro občany kraje
OÚ informuje naše občany, že Jihomoravský kraj počínaje 1.
listopadem 2016 vyhlásil 2. výzvu tzv. Kotlíkové dotace. Předmětem
podpory je výměna stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním, který funguje v rodinném domě jako hlavní zdroj
vytápění za zdroj nový (tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva nebo
kondenzační plynový kotel). Podmínky pro získání dotace až do výše
80 % skutečných nákladů jsou zveřejněny na internetových stránkách
Jihomoravského kraje, případně jsme schopni je sdělit na obecním
úřadě. Podání žádostí je možné do 28. 2. 2017.
4) Provozní doba v knihovně v měsíci listopadu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci říjnu bude knihovna
otevřena 4. 11., 11. 11., 18. 11. a 25. 11 vždy od 16:00 do 17:30 hod.

5) Konec svozu biodpadu
Upozorňujeme, že na konci měsíce listopadu, bude ukončen
pravidelný svoz bioodpadu. Obecní úřad hradí svozové firmě vývoz
pouze dvou kontejnerů, proto žádáme občany, aby při plných
kontejnerech za obecní úřad další odpad nevozili.

4

SPOZ
Vážení a milí spoluobčané, barevný a slunečný podzim nás asi
definitivně opustil a tak bychom si mohli mlhavé a studené období
před Vánoci zpříjemnit připravenými akcemi  :
4. 11. Beseda na téma Srí Lanka, v 18.00 v Kulturním domě, vstupné
dobrovolné,
6. 11. Vítání občánků, v 10.00 v Kulturním domě,
19. 11. Košt vína v 16.00, vstupné 200 Kč, živá hudba k tanci i
poslechu v 19.00, vstupné 50 Kč, vše v Kulturním domě,
3. 12. Mikulášská besídka nejen pro děti , v 16.00 v Kulturním
domě budeme společně čekat na Mikuláše, možná i andělé nebo
čertíci z pekla přijdou . Malé tvoření dětí spojené se soutěží a
zdobením stromečků bude odměněno nadílkou od Mikuláše .

Poslední naší akcí před Vánoci je ADVENTNÍ BRATISLAVA,
10. 12. v 11.00 sraz a odjezd ze zastávky autobusů. Závazné přihlášky
a platba 300 Kč u p. Ludmily Bayerové v prodejně COOP. Věříme, že
výlet nás naladí přímo vánočně, atmosféru si užijeme stejně, jako loni
.

A jaká bude letos vánoční výzdoba naší obce??? Určitě krásná,
barevná a zářící, i když se tentokrát nesoutěží ;-) .
Všechny vás srdečně zdraví a zvou členky SPOZ.
Za SPOZ I.Ok. 
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Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic oznamuje všem hráčům stolního tenisu, že
každý čtvrtek od 24. 11. 2016
budou v kulturním zařízení probíhat hodiny stolního tenisu.
Děti 16:30 - 18:00 hod.
Dospělí 18:00 - 19:30 hod.

Akce v našem okolí


ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE - oslava Svátku seniorů - v Kunštátě 4.11.
4.11.2016 15:00 - 4.11.2016 V rámci oslav Svátku seniorů pořádá Město
Kunštát a Sbor pro občanské záležitosti Zábavné odpoledne plné hudby.
Akce se uskuteční v pátek 4. listopadu v Kulturním domě v Kunštátě - od
15:00 hodin. Hudební program obstará cimbálový soubor, který zahraje k
poslechu i k tanci.
Malé občerstvení bude zajištěno.
Vstup zdarma.
Následně - v 19.00 hodin - začíná v Kulturním domě divadelní
představení "KLÍČE NA NEDĚLI", na které je zvána celá veřejnost.
Vstupné: 60,- Kč



VII. Svatohubertské slavnosti, Boskovice 5.11.2016 12:00, Zámek
Boskovice Již tradiční akce konaná na zámku Boskovice.



Visací zámek + Vypsaná fixa, Boskovice 5.11.2016 20:00, Sokolovna
Boskovice Koncert v rámci dalšího společného turné kapel Visací zámek
a Vypsaná fixa.



8. posezení s Boskovickou kapelou, Boskovice 9.11.2016 19:00,
Zámecký skleník, Boskovice Již tradiční posezení při dobré dechové
muzice.



Farmářské trhy, Boskovice 10.11.2016 9:00 - 10.11.2016 16:00 Místo
konání: Masarykovo náměstí



Jakub Smolík 12.11.2016 19:00, Kulturní dům, Letovice Koncert.
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Kontrabasový koncert Petra Vašinky, Boskovice 22.11.2016 19:00 22.11.2016, Zámecký skleník, Boskovice Druhý koncert v rámci cyklu
Kruh přátel hudby 2016/2017
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