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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci dubnu
12. 4. - Přítomno 6 zastupitelů. Nepřítomen pan Sedlák.
- Došlá pošta: Katastrální úřad – vyznačení plomby, MěÚ Boskovice –
rozhodnutí o povolení stavby – NN Peterka, Rozhodnutí o povolení
nakládání s vodami; Svazek VaK – vyhodnocení cen vodného a
stočného;
Žádost o připojení stavby investora Loko trans s.r.o. k inženýrským
sítím – schváleno; Žádost o podporu Linky bezpečí – schváleno 1.500
Kč; Žádost o úpravu hraničních bodů po stavbě vodovodu.
Schválen pronájem obecního bytu. Schválen odprodej obecního
traktoru Zetor 6945 v částce 150.000 Kč. Předloženo rozpočtové
opatření č. 2/2018. Schválena smlouva k poskytnutí účetního
programu. Schválena smlouva o smlouvě budoucí na koupi movité
věci. Vybrána firma na rekonstrukci 2. NP objektu OÚ.
Schváleny faktury: O2 – pevná linka – 644,01 Kč, SUEZ – odvoz
odpadů – 23.987 Kč, Město Boskovice – spisová služba – 4.800 Kč,
Podlahářství Zouhar – koberec + pokládka – 7.008 Kč, Ing. Ilona
Janíková – projektová dokumentace – 179.685 Kč, AZ Nábytek –
výroba a montáž nábytku - 14.883 Kč, Vtes s.r.o. – dveře a montáž –
11.587 Kč, Gordic s.r.o. – roční poplatky – 15.246 Kč + odborné
konzultace – 2.516,80 Kč + programy – 13.074 Kč, Antee – poplatky
IPO – 1.111 Kč, , Vodárenská a.s. – vodné č. 101 – 1.257 Kč,
Ryšávka elektra – elektrospotřebiče – 7.114 Kč, Hasičská vzájemná
pojišťovna – pojištění majetku – 8.490 Kč, Záměr pronájmu kiosku;
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 10. 5. 2018 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu.
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2) Akce Ukliďme Česko – v obci Újezd u Boskovic
Za obecní úřad děkujeme všem, kteří se úklidu okolí naší obce
účastnili. Více než 50 účastníků svědčí o tom, že Vám okolí naší obce
není lhostejné. Děkujeme.
3) Provozní doba v knihovně v měsíci květnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci květnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 3. 5., 17. 5., 24. 5. a vždy od 16:00 do 17:30.
4) Záměr pronájmu kiosku v areálu koupaliště
Obec Újezd u Boskovic informuje o možnosti pronájmu kiosku
v areálu koupaliště na letní sezónu 2018. Bližší informace o
podmínkách pronájmu na úřední desce nebo na obecním úřadě.
5) Stavění Májky
Obecní úřad Újezd u Boskovic ve spolupráci s SDH zve všechny na
tradiční stavění Máje, které se koná v úterý, 1. 5. 2018 od 14:00 u
hasičské zbrojnice. Občerstvení zajištěno.

SPOZ
Vás srdečně zve ne tradiční
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A PÁLENÍ ČARODĚJNIC .
30. dubna ve 20.00 hodin sraz u Obecního úřadu.
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Masky obdrží malou odměnu  .
SPOZ
srdečně zve seniory a veřejnost na tradiční
HUDEBNÍ ODPOLEDNE S BRŤOVSKOU TROJKOU.
Akce se koná v místním Kulturním zařízení v sobotu
5.5.2018
od 15.00 hodin.
Těšit se můžete také na vystoupení břišních tanců v podání
Terezy Guldové.
Občerstvení zajištěno .
Těšíme se na všechny účastníky !!

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Újezd u Boskovic Vás srdečně zve na
tradiční Pálení čarodějnic, které proběhne v pondělí 30. 4. od 19:00
v areálu koupaliště.
Občerstvení zajištěno, špekáčky je možné koupit na místě.
Na hojnou účast se těší hasiči.
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