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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci dubnu
2. 4. 2020 – Přítomno 6 zastupitelů. Omluven pan Újezdský.
Schválena smlouva o spolufinancování stavby – napojení vrtu do vodojemu –
schváleno.
Výběr zhotovitele přístřešku za OÚ–firma Lukáš Kazda v ceně 413719 Kč s
DPH
Schválen záměr pronájmu kiosku na letní sezónu
Diskuze: Oprava kanálových vpustí v silnici, hasičská zbrojnice, komise pro
otvírání obálek na akci Rekonstrukce toalet v kulturním domě.
23. 4. 2020 – Přítomno 7 zastupitelů.
Výběr zhotovitele na rekonstrukci toalet – firma Cergomont s.r.o. v ceně 591591
Kč bez DPH
Schválena Dohoda o vytvoření společného školského obvodu a Obecně závazná
vyhláška č. 1/2020
Schváleno podání žádosti o dotaci a smlouva o dílo s firmou Envipartner s.r.o.
na kompletní obnovu obecního rozhlasu.
Schválen záměr rekonstrukce chodníků v obci – 1. etapa náves a podevsí.
Schválen dodatek smlouvy č. 1 a 2 o splátkách úvěru za ČOV a vratku dotace.
Diskuze: Obecní kronikář, kulturní akce, úpravy rozpočtu oprav v bytovém
domě
Další zasedání Zastupitelstva obce se koná 23. 5. od 19h na obecním úřadě.
2) Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Újezd u Boskovic informuje, že se uskuteční svoz nebezpečného
odpadu, pneumatik a elektrozařízení. Prosíme občany, aby tento odpad naváželi
do dvora za obecní úřad a to pouze v sobotu 2. 5. od 9:00 do 12:00. Poté bude
dvůr uzamčen. Co je obsahem sběru, je uvedeno níže. Žádáme občany, aby jiný
než níže uvedený odpad do dvora OÚ nevozili, určená osoba k dohledu na místě
jej nepřevezme! Pneumatiky přijmeme pouze bez disků (disk není
nebezpečný odpad)! Vodou ředitelné barvy a obaly (např. Primalex) nejsou
také nebezpečný odpad.





syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla
elektrické baterie, autobaterie, baterie z notebooků
oleje, tuky – minerální nebo syntetické, ropné produkty
kyseliny, louhy, lepidla pryskyřice
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zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly, léky aj.)
tiskařské barvy, tonery, inkousty
chladničky a mrazáky obsahující freony, televize a obrazovky počítačů,
telefony a jiné elektrozařízení
zářivky, teploměry a jiný odpad obsahující rtuť
zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, repelenty
zbytky čistících prostředků z domácností
staré a nepoužité léky, PVC, pneumatiky.

Dále informujeme, že termín na kontejner na velkoobjemový odpad bude
upřesněn na internetových stránkách obce a místním rozhlasem. Doposud nebyl
svozovou firmou potvrzen.
3) Provozní doba v knihovně v měsíci květnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci květnu bude knihovna otevřena
v úterý 12. 5. od 16:00 do 17:00.
4)

Provoz úřadu pro veřejnost obnoven

Obecní úřad je opět k dispozici v úřední hodiny a to již od 21. 4. vždy v úterý
mezi 10 a 12h a ve čtvrtek mezi 17 – 19h.
5)

Zápis dětí do Mateřské školy Boskovice

S městem Boskovice se nám podařilo vyjednat dohodu o vytvoření společného
školského obvodu pro mateřskou školu. Při zápisu, který proběhne od 5. do 13.
května, budou naše děti posuzovány jako místní, tudíž i bodově zvýhodněny.
Rodiče, kteří se tohoto zápisu zúčastní, mají tedy velmi vysokou
pravděpodobnost přijetí svých dětí do Boskovic. Informace o zápisu jsou na
našich internetových stránkách v sekci – úřední deska
6)

Záměr pronájmu kiosku

Obecní úřad zveřejnil záměr pronájmu kiosku v areálu koupaliště na letní
sezónu. Případní zájemci se mohou hlásit dle požadavků ve zveřejněném
záměru.
7)

Pálení čarodějnic a stavění Májky

Pro letošní rok a vzhledem k nastaveným vládním opatřením se letos nebude
konat tradiční Pálení čarodějnic. Májka bude postavena 1. května bez účasti širší
veřejnosti. Děkujeme za pochopení.
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8)

Obecní kronikář

Obec Újezd u Boskovic hledá nového kronikáře. Za vedení kroniky nabízíme
finanční odměnu. Případní zájemci se prosím hlaste na obecním úřadě nebo
telefonicky starostovy či místostarostovi.
9)

Odprodej střešních tašek a dřeva z přístřešku za OÚ

Během měsíce května bude likvidován přístřešek za obecním úřadem. Případní
zájemci o odprodej střešní tašky nebo dřeva z tohoto přístřešku se prosím hlaste
na obecním úřadě nebo telefonicky starostovy či místostarostovi.
Táborový klub Herousek
Vážení rodiče,
Přes veškeré komplikace a nejistotu máme tábor: „ Škola čar a kouzel – Harry
Potter“ 2020 připravený a nyní netrpělivě čekáme na definitivní rozhodnutí +
stanovené podmínky pro konání zotavovacích akcí pro děti do 15-ti let. Vláda a
příslušná ministerstva opakovaně svá stanoviska mění a poslední informace ke
dnešnímu dni je taková, že k povolení ZA (zotavovací akce) má dojít od 25. 5.
2020 pro maximální počet 50 dětí. Jasné stanovisko a podmínky však padnou až
v polovině května 2020.
Dovolujeme si vás toto cestou informovat o následujícím postupu:
1.
DŮLEŽITÉ: pokud bude povinné mít roušku v průběhu pobytu na
tábořišti, bude to tak velké omezení pro děti a jejich pobyt, že bychom v tomto
případě letošní ročník tábora zrušili.
2.
Prosíme, co nejdříve děti přihlaste (kapacita je omezena na 50 dětí) a
nezbývá již mnoho míst. Bez předem přihlášených dětí nemůžeme zotavovací
akci řádně a v čas ohlásit a tudíž ani realizovat.
3.
Prosím sledujte naše webové stránky: https://www.tk-herousek.cz/ nebo
obecní vývěsky, kde budou aktuální informace uvedeny ihned po obdržení.
4.
V případě zrušení akce z naší strany budou samozřejmě všechny platby
vráceny.

Pevné zdraví přejí organizátoři T.K. Herousek Boskovice, p.s.
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