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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci březnu
16. 3. - Přítomno 7 zastupitelů.
- Došlá pošta: Krajský úřad: ukončení činnosti volební komise,
Pozvánka na setkání starostů, Rozhodnutí: Povolení k provozování
vodních zdrojů Újezd u Boskovic; Exekuční úřad – Usnesení o
elektronické dražbě; MěÚ Boskovice: Kabel NN Peterka, Oznámení o
zahájení řízení návrhu ÚP, Oznámení o navýšení příspěvku u
uzavřených smluv;
Žádost o pokácení vrby u OÚ – schváleno zmlazení - podzim,
Výpověď z nájemní smlouvy, Ohláška o provedení vrtané studny;
Předloženo rozpočtové opatření č. 1/2018. Schválena smlouva o
úhradách úvěru na vratku dotace za ČOV a kanalizaci. Schválen
prodej starého traktoru a koupě nového stroje. Schválen prodej
hasičské cisterny na podvozku Š706 RTHP. Schválen záměr pronájmu
bytu.
Schváleny faktury: O2 – pevná linka – 598,95 Kč, SUEZ – odvoz
odpadů – 23.987 Kč, Vodárenská a.s. – voda obecní objekty – 36.714
Kč, MP Lesy – těžba dřeva, pěstební činnost – 7777,52 + 136.728,49
Kč, Acha obec účtuje s.r.o. – školení – 1.750 Kč, Gordic s.r.o. –
odborné konzultace – 3091,55 Kč, Vodárenská a.s. – čištění
kanalizace – 3.398 Kč;
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 12. 4. 2018 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu.
2) Akce Ukliďme Česko – v obci Újezd u Boskovic
Za obecní úřad jsme se ve spolupráci se složkami obce rozhodli
zapojit do celostátní akce „Ukliďme Česko“
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Pojďte nám pomoct uklidit okolí naší obce.
Kdy? V sobotu 7. dubna v 9:00.
Kde? Sraz u obecního úřadu.
K dispozici máme pytle i rukavice. Občerstvení pro účastníky akce
zajištěno. Více na www.uklidmecesko.cz
3) Provozní doba v knihovně v měsíci dubnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci dubnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 5. 4., 12. 4., 19. 4. a vždy od 16:00 do 17:30.
4) Záměr pronájmu bytu
Obecní úřad informuje o záměru pronájmu obecního bytu (2+kk)
v bytovém domě č. p. 135 v obci Újezd u Boskovic. Nabídky je
možné s povinnými přílohami dodat na obecní úřad do 11. 4. 2018.
Podrobnější informace na úřední desce v autobusové zastávce nebo na
internetových stránkách obce.
5) Záměr prodeje vozidel v majetku obce
Obecní úřad informuje o záměru prodeje obecního traktoru Zetor 6945
a hasičské cisterny CAS 25 na podvozku Š706 RTHP. Nabídky je
možné podat do 11. 4. 2018. Majetek bude prodán za nejvyšší
nabídnutou cenu.
6) Návrh Územního plánu obce – veřejné projednání
Obecní úřad informuje o veřejném projednání návrhu ÚP Újezd u
Boskovic, které proběhne 12. 4. 2018 ve 12:30hod v zasedací
místnosti obecního úřadu Újezd u Boskovic. Podrobnější informace na
úřední desce v autobusové zastávce nebo na internetových stránkách
obce.
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Sbor dobrovolných hasičů
1) SDH zve všechny, na tradiční pálení čarodějnic, které se koná
v pondělí 30. 4. od 19 hod. v areálu koupaliště, občerstvení zajištěno.
2) SDH informuje, že v pátek 20. 4. proběhne v odpoledních hodinách
sběr železného šrotu po naší obci. Železný odpad nachystejte před
dům, těžké věci pomůžeme vynést.

SPOZ
Srdečně zveme všechny naše občany na
8. cestovatelskou besedu "KORSIKA",
která se bude konat v pátek 13. dubna od 19 hod v Kulturním zařízení.
Po francouzském ostrově nás pomyslně provede Mgr. Helena
Musilová. Budeme moci ochutnat tradiční likér CapCorse a kaštanové
sušenky. Před programem lze zakoupit nápoje (pivo, svařák, limo,
káva, ...). Pozn.: Akce se koná za každého počasí!
2) SPOZ zve děti a rodiče v pondělí 30. 4. 2018 na
lampionový průvod.
Sraz ve 20.00 hodin u OÚ v Újezdě u Boskovic.
Průvod ukončíme v areálu místního koupaliště, kde proběhne pálení
čaroděnic.
Pro děti které přijdou v čarodějnických kostýmech je připravena malá
odměna.

Vzpomínáme
6. dubna vzpomeneme 15. výročí úmrtí naší maminky a babičky paní
Jarmily Komové, rozené Barákové. Za tichou vzpomínku děkují dcera
Magda s manželem Martinem, vnučka Monika, vnuk Martin.
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