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Zima je téměř ve své polovině, rok 2018 před námi. Dovolte mi pár
informací z obecního úřadu.
Veškeré poplatky vůči obci zůstávají pro letošní rok nezměněny.
Žádáme ty, kteří doposud neuhradili poplatky za odvoz odpadů za rok
2017, ať tak učiní v co nejkratší době, splatnost byla k 31. 8. 2017. Při
neuhrazení bude dlužníkům vystaven platební výměr.
V následujících měsících se pravděpodobně setkáte s omezením na
obecním úřadě z důvodů rekonstrukce 2. podlaží. Provoz bude
zachován a to v přízemí objektu, kam se po dokončení přestavby
přemístí kancelář účetní a na komunální volby v říjnu tohoto roku
bude již objekt kompletně opraven.
V nejbližší době bude dokončen projekt nové hasičské zbrojnice a
zažádáno o udělení dotace na její výstavbu. Dokončen snad bude
v letošním roce i nový Územní plán obce. Až nám počasí dovolí, rádi
bychom zrekonstruovali i zastávku na návsi, která je v havarijním
stavu.
Jednali jsme se starostkou Doubravice nad Svitavou o stavu silnice do
naší obce a věříme, že společně s dotací krajského úřadu, o které jsem
ji informoval, bude uvedena do lepšího stavu a i Doubravice nalezne
ve svém rozpočtu po letech peníze na opravy úseku, který je v jejím
vlastnictví.
Věříme, že i přes nemalé splátky, které nám nastaly od letošního roku
(vracení části dotace a splátka ČOV) a činí cca 1.300.000 Kč ročně,
bude v naší obci vidět kus odvedené práce.

Michal Štěrba, místostarosta obce
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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci lednu
18. 1. - Přítomno 6 zastupitelů. Nepřítomen pan Kazda.
- Došlá pošta: Krajský úřad: Přehled o činnosti kontrolních orgánů,
Informace k problematice osvobození od správního poplatku,
Pozvánka na školení, Zákon o státním rozpočtu na rok 2018,
Tiskopisy k vyúčtování pokutových bloků; MěÚ Boskovice: Společný
územní souhlas č. p. 74; Linka bezpečí – poděkování za podporu;
Žádost o připojení ke kampani Vlajka pro Tibet – zamítnuto;
Předloženo rozpočtové opatření č. 11/2017. Návrh dodatku smlouvy
obce se Svazkem pro ČOV – změna systému splátek.
Schváleny faktury: O2 – pevná linka – 598,95 Kč, Robur s.r.o. –
monitoring čerpadlo – 714 Kč, SUEZ – odvoz odpadů – 18.005 +
5.290 Kč, ČUZK – dálkový přístup – 200 Kč, Vodárenská a.s. –
vodné – 312 Kč, Petr Komárek – oprava veřejného osvětlení 2017 –
8.015 Kč, Město Boskovice: sociální prevence – 6.633 Kč, ČSOB –
ručení traktor – 781 Kč, Tlamka – olej, struna, svíčka – 938 Kč, Antee
s.r.o. – poplatky IPO – 1.474 Kč ;
Předložena zpráva o finančních kontrolách za rok 2017
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 12. 2. 2018 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu
2) Tříkrálová sbírka
Charita ČR ve spolupráci s OÚ pořádala v naší obci tradiční
Tříkrálovou sbírku 2018, která vynesla 2.497 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.
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3) Provozní doba v knihovně v měsíci únoru
Provozní knihovny informuje, že v měsíci únoru bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 1. 2., 15. 2., 22. 2. a vždy od 16:00 do 17:30.

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic pořádá v sobotu 10. 2. 2018 tradiční
Masopustní průvod.
Sraz masek ve 12h v kulturním domě. Průvod vyjde ve 13h.
Na hojnou účast se těší pořadatelé.

Akce v našem okolí


Valentýnská taneční zábava (nejen) pro seniory, Boskovice 6.2.2018
15:00



Velký dětský karneval se Šášou Viktorem, Boskovice 9.2.2018 15:30 18:00



9. Sokolský ples 2018, Boskovice 10.2.2018 20:00



XXI. Rybářský ples 2018, Boskovice 16.2.2018 20:00



Ples fotbalistů 2018, Boskovice 17.2.2018 20:00



Hasičský mazurácký ples 2018, Boskovice 24.2.2018 20:00
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