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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci únoru
21. 2. - Přítomno 6 zastupitelů. Omluven pan Kazda.
- Došlá pošta: Poděkování Tříkrálová sbírka – vybráno 5.155 Kč;
Hejtman Jmk – pozvánka na školení; MěÚ Boskovice – Zahájení
řízení stavební povolení hasičská zbrojnice;
Žádost o prominutí platby za komunální odpad (schváleno), Žádost o
příspěvek na opravu fasády kostela v Doubravici (schváleno 20.000
Kč) Žádost Kuncovi; Žádost o příspěvek na dětský tábor (schváleno
10.000 Kč); Žádost o finanční pomoc po požáru domu (schváleno
80.000 Kč) Schváleno vyhlášení veřejné sbírky (zveřejněno bude po
schválení Krajským úřadem);
Schváleny faktury: SUEZ – odvoz odpadů – 21.745 Kč, MP Lesy –
16000 sazenic a oplocenky 178.537,92 Kč, Antee s.r.o. – poplatky
IPO – 1474 Kč, Pentaco s.r.o. – nafta – 7040 Kč, O2 – pevná linka –
598,95 Kč, Generali – pojištění obce – 3652 Kč, K-net – pověřenec
pro obec – 1210 Kč, Gordic s.r.o. – asistence roční uzávěrka – 2541
Kč, Město Boskovice – sociální služby -7.020 Kč, Ing. Řezníček –
evidence majetku – 11.858 Kč, SÚS Jmk – zimní údržba – 15.918 Kč
Schváleno odepsání nevymahatelného dluhu. Vybrána cenová nabídka
na ořez stromů v obci.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 21. 3. 2019 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu.
2) Provozní doba v knihovně v měsíci březnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci březnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 7. 3. a 21. 3. od 16.00 do 17.30.
3) Autobusová zastávka
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Realizace autobusové zastávky v naší obci byla nominována do
soutěže Dřevěná stavba roku 2019. Hlasovat může i veřejnost na
internetové adrese: https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavbaroku/drevene-konstrukce-realizace-2019
4) Úklid po psech
Na základě hned několika výzev občanů k tomu, aby si majitelé psů
uklízeli po svých psech jejich výkaly, a to zejména v zastavěné části
obce, se k této výzvě připojujeme. Nikomu by se nelíbilo, kdyby mu
je pravidelně cizí pes zanechával před domem. Zároveň
upozorňujeme, že je toto jednání v rozporu s platnou obecně závaznou
vyhláškou a může tak skončit u přestupkové komise v Boskovicích,
stejně jako volné pobíhání psů po obci (vyhláška určuje, že pes má být
v zastavěné části obce na vodítku). Děkujeme

SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti Újezd u Boskovic pořádá
v pátek dne 15. 3.
v 18.00 v kulturním zařízení
11. cestovatelskou besedu tentokrát na téma Nový Zéland.
Díky programu Working Holiday mohli strávit Michal Hubert a Bětka
Nedvědová na Novém Zélandu 15 měsíců, čehož využili do
posledního dne.
Během této doby najezdili desítky tisíc kilometrů a nafotili tisíce
fotek z celého Zélandu.
O zážitky a nejlepší z fotky z cesty se s Vámi rádi podělí.
VELIKONOCE
Již delší dobu jsme nehodnotily výzdoby oken, truhlíků a
předzahrádek  , proto se členky SPOZ před Velikonocemi projdou
po naší obci, aby se pokochaly jarním – velikonočním zdobením. Na
jaro se již všichni těšíme a tak rády vyhlásíme a odměníme ty jarně
nejšikovnější .
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