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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci květnu
10. 5. - Přítomno 6 zastupitelů. Nepřítomen pan Kazda.
- Došlá pošta: Robur s.r.o. – protokol o prohlídce plynového zařízení,
Město Boskovice – informace o projektu Boskovická spojka, MěÚ
Boskovice – kabel NN Peterka, Finanční úřad – Zpřístupnění
hromadného předpisného seznamu, SUEZ – produkce a nakládání
s odpady I. čtvrtletí, Město Boskovice – nařízení GDPR;
Žádost o souhlas s konáním letního tábora v k. ú. obce – schváleno;
Žádost o souhlas s napojením do splaškové kanalizace – nehlasováno;
Žádost o odprodej části obecní parcely – odloženo, bude provedena
konzultace s žadatelem.
Schválen Závěrečný účet obce za rok 2017 se ziskem 3.109.366,70
Kč. Schválen nákup dvoukolového přívěsu za traktor.
Schváleny faktury: SUEZ – odvoz odpadů – 19.157 + 6.222 Kč,
Zahradní technika Tlamka – struna, olej – 1.860 Kč, Obchod s nápoji
Baráček s.r.o. – nápoje Máj – 2.275 Kč, Robur s.r.o. – servis čerpadlo
– 5.385 Kč, MP Lesy s.r.o. – těžba, oplocenky, pěstební činnost –
58.529 Kč, Vodárenská a.s. – nedoplatek vody – 1.294 Kč.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 8. 6. 2018 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu.
2) Slovo starosty
Vážení občané,
jaro končí, nastává čas léta a kalendářní rok se pomalu přehupuje do
své druhé poloviny. V krátkém příspěvku bych vás chtěl seznámit, co
se nám podařilo a co nás ještě čeká.
Podařilo se nám uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení
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části lokality „ Nebošice“ ve které se nachází vrt s pitnou vodou. Pro
obec to znamená, že v případě nedostatku pitné vody z nově
zbudovaného vrtu může být nedostatek vody doplněn z tohoto zdroje.
Dále bych se chtěl občanům omluvit za omezený provoz na obecním
úřadě z důvodu rekonstrukce horní patra. Z toho důvodu nebude
v provozu do konce rekonstrukce obecní rozhlas.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do úklidu
naší obce a jejího okolí. Jak jste si mohli všimnout, při úklidu naší
obce jsme již plně využili nový obecní traktor s přívěsem. Věřím
tomu, že nám tato technika bude sloužit hlavně v zimním období.
Díky našim hasičům, kterým bych chtěl tímto poděkovat, bylo
vyčištěno koupaliště a budeme je v následujících dnech napouštět. Na
příštím zasedání zastupitelstva bychom chtěli vybrat případného
nájemce na provoz kiosku na koupališti.
V blízké době bychom chtěli vybrat vhodný typ nové zastávky
autobusu. Je také zhotovena projektová dokumentace na novou
hasičskou zbrojnici na základě které budeme žádat o dotaci na
vybudování nové zbrojnice.
V průběhu měsíce června bychom chtěli jako každý rok provést
lokální opravy obecních komunikací včetně posečení trávy kolem
nich.
Přeji vám pěkné léto, užijte si dovolenou a dětem hezké prázdniny.

3) Provozní doba v knihovně v měsíci červnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci červnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 7. 6., 14. 6., 21. 6. a ve středu 27. 6. vždy od 16:00
do 17:30. Od 1. do 15. 7. bude v knihovně dovolená.
4) Revize katastru nemovitostí v obci
Obec Újezd u Boskovic a Katastrální úřad informují, že
v následujících měsících proběhne v naší obci pracovníky
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Katastrálního úřadu revize katastru nemovitostí. Cílem revize je
dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem
evidovaným v katastru nemovitostí a to zjišťováním skutečného stavu
kontrolou ortofotomap a pochůzkou. Neúčast vlastníků není
překážkou provedení revize, obecně je ale v zájmu vlastníka, se
v případě výzvy revize účastnit. Vlastník tím může předejít celé řadě
komplikací (nesoulad daňové, katastrální či stavební předpisy). Pokud
vlastník není přítomen projednání a ani si nedomluví jiný termín,
vyzve ho Katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou

SDH
Prosíme všechny nahlášené zájemce na tábor 2018 aby odevzdali
přihlášky nejpozději do 10.6.2018.
Je to nutné pro uzavření počtu dětí a následnému nahlášení na
příslušné úřady. Děkuji M. Boháč za TK Herousek.

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd pořádá v sobotu 16.6.2018
procházku "pohádkovým lesem".
Vycházet se bude v 16 hodin z hřiště na Hrádku. Pro děti a jejich
doprovod jsme připravili stanoviště s úkoly a s odměnami.
Na konci bude opékání párků u perníkové chaloupky.
Srdečně zvou pořadatelé.
TJ Újezd zve všechny občany na
tradiční Pouťovou taneční zábavu,
která se koná v pátek 22.6.2018 na hřišti na Hrádku.
Hraje skupina Krounex.
Bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.
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