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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci prosinci
20. 12. - Přítomno 7 zastupitelů.
- Došlá pošta: MěÚ Boskovice – Souhlas s ohlášením stavby, 2x
dodatečné povolení stavby, přípojka splaškové kanalizace; Finanční
úřad – informace o regulaci daně z nemovitosti; Eon – výzva k účasti
na závěrečné prohlídce; Zápis ze zasedání Svazku VaK.
Žádost o odkup pozemku p. č. 3/4 do majetku obce - zamítnuto.
Žádost o finanční podporu SONS – schváleno 1.000 Kč.
Schválen rozpočet obce na rok 2019.
Schváleny faktury: K.T.S. Montáže s.r.o. – autobusová čekárna –
299.600 Kč (lavičky a okno budou dodány do konce ledna), K.T.S.
Montáže s.r.o. – dlažba a obrubníky – 69.531 Kč, Požární bezpečnost
s.r.o. – obuv, hasící vak – 13.657 Kč, Bohatec s.r.o. – čelní radlice +
závěs – 111.320 Kč.
Schválení vyřazení majetku dle likvidačního protokolu.
Předloženo rozpočtové opatření č. 9 a 10.
Schválena dohoda o provedení práce na provádění zimní údržby obce.
Diskuze autobus půlnoční (pouze 3 zájemci), Inventura – doplnění
majetku o inventární čísla, Úprava projektu hasičské zbrojnice,
Kamenolom – situace.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 17. 1. 2019 v 19:00

2) Provozní doba v knihovně v měsíci lednu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci lednu bude knihovna
otevřena v úterý 8. 1. a ve čtvrtek 24. 1. vždy od 16:00 do 17:30.
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3) Tříkrálová sbírka
CHARITA ČR ve spolupráci s obecním úřadem pořádá v naší obci,
stejně tak jako v jiných městech, tradiční Tříkrálovou sbírku. Přispět
mohou všichni do pokladničky, která je umístěna u pokladny v místní
prodejně COOP a to cca do poloviny měsíce ledna.
Za případnou podporu děkujeme.

Tělovýchovná jednota
pořádá
v sobotu 5.ledna 2019
Tříkrálový turnaj ve stolním tenise.
Sraz hráčů ve 13.00 hod. v kulturním zařízení.
Kategorie mužů sraz ve 14.30 hod.

Akce v našem okolí
- Ochotnické divadlo Boskovice: Vražda sexem, Boskovice
4.1.2019 19:00
- Pěvecký sbor Lumír a orchestr, Boskovice 5.1.2019 19:00
- Galavečer ke 101. výročí republiky, Boskovice
12.1.2019 19:30 Přijměte pozvání na šestý skautský ples střediska
Boskovice.
- První vzpomínkové setkání k 100. výročí narození Tomáše
kardinála Špidlíka, Boskovice 13.1.2019 15:00
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- Divadlo Kalich: Pro tebe cokoliv, Boskovice 23.1.2019 19:00 21:10
- Divadlo scéna Zlín: O princezně, která ráčkovala, Boskovice
27.1.2019 15:00 Pohádkový muzikál pro děti
- Posezení při svíčkách se Zdeňkem Junákem, Boskovice 29.1.2019
19:00
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