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Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás v krátkosti informovali o
dění na obecním úřadě a naší obci v posledním čtvrtletí.
Úvodem bych chtěl poděkovat jak našim hasičům, tak i zástupcům TJ
Újezd za vzornou reprezentaci obce. Hasiči zvítězili v letošním
ročníku O pohár starosty obce stejně jako volejbalisté, kteří bojovali o
pohár Mikroregionu Svitava 1. července.
Léto je v plném proudu, koupaliště i kiosek jsou na letošní sezónu
připraveny. Získat nájemce na kiosek se po letošní rok ukázalo pro
nezájem obtížnější. Provedli jsme lokální opravy komunikací, včetně
sečení trávy, na které se nám z rozpočtu kraje podařilo získat dotaci
60.000 Kč. S žádostí o dotace jsme byli úspěšní i pro hasiče, pro které
jsme získali 24.000 Kč, i na připravovaný územní plán obce, na který
jsme získali cca 140.000 Kč. Schváleno bylo zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice, s kterou bychom
chtěli žádat o dotace v roce 2018. Dále pokračuje rekonstrukce
interiéru obecního úřadu.
Nadále probíhají jednání o vratce dotací za budování ČOV a
kanalizace se Svazem, kde reálně hrozí, že obec bude muset vrátit cca
4.000.000 Kč bez penále Ministerstvu financí.
Pozitivnější informací je, že posledního června bylo za přítomnosti
starosty obce předáno staveniště pro akci napojení nového vrtu do
obecního vodojemu. Voda z hlubokého vrtu by měla do našich
kohoutků doputovat ještě letos, přípravné práce budou zahájeny příští
týden. Celá akce vyjde cca na 5.500.000 Kč a financována bude
z dotace Ministerstva zemědělství, Jihomoravského kraje a rozpočtu
naší obce. V posledních dvou letech hospodaříme s výrazným ziskem
a dofinancování této akce obec pokryje z běžného rozpočtu.
Všem přejeme krásné prožití začátku prázdnin a příjemně strávené
dovolené.
Ing. Michal Štěrba, místostarosta obce
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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci červnu
8. 6.
- Přítomno 6 zastupitelů, nepřítomen pan Sedlák.
- Došlá pošta: MSSZ Boskovice – finanční podpora na provoz,
Ekonom – Vratka za třídění odpadu v obci, Jihomoravský kraj –
smlouva o poskytnutí dotace na úpravu cyklotras v obci – 60.000 Kč –
schválena, Jihomoravský kraj – Harmonogram úkolů a lhůt pro volby
do Poslanecké sněmovny ČR, MěÚ Boskovice Odbor výstavby –
souhlas s přeložkou plynu a stavbou sítě NN,
- Žádosti: 2x žádost o pronájem kiosku – Schválen Jan Fiala
Ruprechtov;
Žádost o umožnění pastvy na obecním pozemku – zamítnuto;
Žádost o souhlas se stavbou – zpevnění komunikace a zřízení sjezdu
na pozemek – schváleno;
Žádost o povolení konání závodů do vrchu na silnici Boskovice Újezd
– zamítnuto;
Žádost o vyjádření ke stavbě – uložení sítí – schváleno
Schválen Závěrečný účet obce za rok 2016.
Schválena účetní závěrka obce za rok 2016 se ziskem 3.109.366,78
Kč
Schválena smlouva o spolupráci s advokátní kanceláří.
Ze 3 předložených nabídek na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci hasičské zbrojnice – schválena nejnižší cenová nabídka
firmy Ing. Ilona Janíková s.r.o. v ceně 148.500 Kč bez DPH
- Schválení proplacení faktur: Sita Suez – svoz velkoobjemný odpad
5.784 Kč, Sita Suez – svoz nebezpečný odpad 14.713 Kč Robur
s.r.o. – dohledové služby tepelného čerpadla –714 Kč, Jarmila
Haluzová – rozpracovanost ÚP – 84.700 Kč, MP Lesy – těžba,
ochrana dřeva, sazenice – 34.267,08 Kč, Sabe s.r.o. – poháry na
soutěž – 1.706 Kč, Město Boskovice – spisová služba – 4.800 Kč,
Havránek – ocelové prvky pro sportoviště – 12.813 Kč, Baťovská
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šestka – hudební produkce – 4.000 Kč, ČSOB – povinné ručení –
859 Kč, Tlamka s.r.o. – servis strojů – 6.608 Kč, Návrh na finanční
podporu Český svaz včelařů – 5.000 Kč
- Schváleno rozpočtové opatření č. 4/2017 – příjmy a výdaje 21.000
Kč
- Diskuze – napojení vrtu, opravy komunikací, sečení trávy.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 4. 7. 2017 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu
2) Dovolená na obecním úřadě
Obecní úřad informuje, že čtvrteční odpolední úřední hodiny jsou
v termínu od 13. 7. do 27. 7. včetně zrušeny. Úterní úřední hodiny
budou, v případě změny tuto skutečnost vylepíme na vstupní dveře
úřadu.
3) Letní brigáda
Obecní úřad nabízí letní brigádu v podobě výběru vstupného v areálu
místního koupaliště na víkendy. Hlásit se mohou i děti od 15ti let.
Bližší informace získají zájemci u starosty či místostarosty obce.
4) Provozní doba v knihovně v měsíci červenci
Provozní knihovny informuje, že v měsíci červenci bude knihovna
otevřena v pátek 21. 7. od 15:30 do 17:00 hod.
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení rodiče,
S příchodem prázdnin se blíží náš letní tábor SDH. Dovolte mi tedy
pár informací k táboru. Odjezd bude v sobotu, dne 22. 7. 2017 ve
dvou svozech od hasičské zbrojnice. První skupina bude odjíždět v
11:00 a druhá skupina v 12:30. Rozpis dětí, které budou, v jakém
svozu bude předán dětem na schůzce mladých hasičů. A bude vyvěšen
na nástěnce SDH.
Ukončení tábora bude dne 29. 7. 2017 v 10:00. První svoz vyjede z
tábora v 10:30. To znamená, že první skupina dětí přijede k hasičské
zbrojnici cca v 11:20, a druhá kolem 12:50 h. Předávání dětí a
zdravotní dokumentace proběhne průběžně tak, abyste nemuseli
dlouho čekat.
Prosíme opozdilce, kteří ještě neuhradili příspěvek za stravné, aby tak
učinili co nejdříve. Rovněž připomínám, abyste nezapomněli děti
vybavit jedním bílým tričkem, které si na památku děti pokreslí a
podepíší.
Závěrem ještě upozornění, že bez potvrzení o zdravotní způsobilosti,
alespoň kopie průkazu zdravotní pojišťovny a podepsané
bezinfekčnosti nelze dítě na tábor převzít.
Děkujeme za pochopení.

S přáním krásného léta a příjemné dovolené přeje za SDH Milan
Boháč.
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Blahopřání
Dne 7. 7. 2017 se dožívá 90-ti let naše
maminka a babička Ludmila Stejskalová.
Za její celoživotní lásku, péči a starostlivost jí
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a Božího
požehnání.
Přejí dcery Ludmila a Marie s manželem, vnučky Andrea, Markéta,
Pavlína a Marcela s rodinami.

Akce v našem okolí
 Festival BOSKOVICE 2017 6.7.2017 - 9.7.2017 Jubilejní 25. ročník
 Yellow Sisters dětem: Zvěřinec 7.7.2017 17:00 Koncert pro děti a jejich
rodiče v rámci cyklu Pohádkový hřebínek
 Farmářské trhy, Boskovice 13.7.2017 9:00 - 16:00 Každý čtvrtý čtvrtek
na Masarykově náměstí.
 Koncert Ewa Farna 14.7.2017 19:30 Open-Air koncert populární
zpěvačky. Jako support vystoupí skupina Mirai.
 Komedianti na káře 21.7.2017 17:00 Představení pro děti z cyklu
Boskovický pohádkový hřebínek 2017
 Pouťová zábava, Šebetov 22.7.2017
 Skřítek Skříňáček 28.7.2017 17:00 Představení pro děti z cyklu
Boskovický pohádkový hřebínek 2017
 Pouťová zábava 28.7. a 29.7.2017 20:00 Tradiční pouťová zábava v
Boskovicích


5. Motosraz 21.7.2017 - 23.7.2017, Voděrady 5. ročník Motosrazu
KilianGang Voděrady, okres Blansko.
6

