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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci listopadu
19. 12. - Přítomno 6 zastupitelů. Nepřítomen pan Sedlák.
- Došlá pošta: Krajský úřad: OŽP – výjimka z ochrany bobra +
Informace o změně postupu povolování kácení dřevin; MěÚ
Boskovice – OŽP – Povolení umístění plynového kotle v budoucí
novostavbě hasičské zbrojnice, Eling CZ – Smlouva o smlouvě
budoucí – rozšíření sítě NN – schváleno; EON – smlouva o zřízení
věcného břemene – schváleno; MěÚ Boskovice – rozhodnutí o
schválení záboru zemědělské půdy; Finanční úřad – úprava vyhlášek
k dani z nemovitých věcí; MěÚ Boskovice – přerušení řízení o
odstranění stavby + Oznámení o zahájení řízení a pozvání k jednání;
Krajský úřad – distribuce hlasovacích lístků; MěÚ Boskovice –
vyjádření k dělení pozemků; Schválena darovací smlouva městysu
Doubravice n. S. – na provoz hřbitova; Schválen návrh smlouvy
k přeložkám plynu a el. energie u hasičské zbrojnice;
Schválen po úpravách rozpočet obce na rok 2018 – na úřední desce.
Předloženo rozpočtové opatření č. 10/2017
Schváleny faktury: O2 – pevná linka – 610,22 Kč, Gordic s.r.o. –
práce a mzdy – 1847,67 Kč, Robur s.r.o. – monitoring čerpadlo – 714
Kč, SUEZ – odvoz odpadů – 25.629 Kč, Bohemia Energy – doplatek
energií – 4.861 Kč, Jan Vladík – shrnování sněhu – 4.538 Kč;
Diskuze – stav lesů, inventury
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 18. 1. 2017 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu
2) Volby prezidenta ČR
Volby prezidenta České republiky se konají :
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v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž
ve dvou dnech,
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Újezd u Boskovic je
zasedací místnost v budově Obecního úřadu Újezd u Boskovic, Újezd
u Boskovic 66, 680 01 pro všechny voliče bydlící na území obce
Újezd u Boskovic.
3) Tříkrálová sbírka
Charita ČR ve spolupráci s OÚ pořádá v naší obci tradiční
Tříkrálovou sbírku 2018. Do poloviny ledna 2018 můžete přispět na
pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a to do
zapečetěné pokladničky v místní prodejně COOP. Informace o
službách a sbírce naleznete také na www.blansko.charita.cz
4) Provozní doba v knihovně v měsíci lednu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci lednu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 4. 1., 11. 1., 18. 1. a 25. 1. vždy od 16:00 do
17:30.
5) Obecní úřad Újezd u Boskovic přijme zaměstnance
Obecní Újezd u Boskovic přijme zaměstnance na pozici
účetní – administrativní pracovník obce.
Předpokládaný nástup 26. 2. 2018.
Předpoklady: bezúhonnost, praxe v oboru, časová flexibilita.
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Bližší informace u starosty či místostarosty obce.
Žádost
a
strukturovaný
životopis
zasílejte
na
email
odehnal.mir@seznam.cz a michal.sterba@post.cz a to do 31. 1. 2018.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Boskovic děkuje , kteří svou účastí
podpořili tradiční Předsilvestrovskou polévku. Příprava a realizace
akce je poměrně časově náročná, proto jsme rádi uvítali každého, kdo
alespoň svojí účastí akci podpořil. Výtěžek akce 8022 Kč bude použit
na aktivity a podporu činnosti Mladých hasičů.

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic pořádá 6. 1. 2018 v kulturním zařízení
Tříkrálový turnaj ve stolním tenise.
Prezentace hráčů: děti a ženy 13:30 hod. a muži 14:30 hod.

Blahopřání
Dne 4. ledna 2018 oslaví své sedmdesáté narozeniny paní
Marie Hanušková
K jubileu blahopřejí a za všechno, co pro rodinu děláš, děkují
manžel Josef, dcera Hana a syn Michal s rodinami.

Akce v našem okolí


10. POSEZENÍ S BOSKOVICKOU KAPELOU, Boskovice PŘELOŽENO NA 25.1.2018!!! 25.1.2018 19:00 - 25.1.2018 22:00



Jakub Nvota: Rošáda, Boskovice 31.1.2018 19:00 Divadelní spolek Frída



Výstava Barbaři v pohybu, Boskovice 7.12.2017 17:00 - 31.3.2018
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