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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci ZÁŘÍ
27. 9. - Přítomno 5 zastupitelů. Nepřítomen pan Malach a Sedlák.
- Došlá pošta: MěÚ Boskovice – Oznámení o projednání změny ÚP č.
2 Boskovice, Stavební povolení, Kolaudační souhlas č.p.70;
Schválena smlouva o zřízení věcného břemene Eon, Úhrady
z vydobytých nerostů v katastru obce 22.182,12 Kč, Usnesení o
provedení elektronické dražby, Úřad práce – protokol o provedené
kontrole u příjemce finanční podpory;
Žádost o prodloužení smlouvy v obecních bytech – schváleny, Žádost
o vypracování územně zastavovací studie – schváleno, Schválena
smlouva o finanční spoluúčasti na tvorbě územně zastavovací studii,
Žádost o udělení souhlasu s projektovou dokumentací - schváleno.
Schváleny faktury: Delong Instruments a.s. – refundace mzdy – 555
Kč, Gordic s.r.o. – účelový seminář – 1.815 Kč, O2 – pevná linka –
603,78 Kč, SUEZ – odvoz odpadů – 28.909 Kč, MP Lesy s.r.o. –
oplocení, ochrana kultur – 16.568,29 Kč
Předloženo rozpočtové opatření č. 5 a 6/2018.

2) Provozní doba v knihovně v měsíci říjnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci říjnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 11. 10. a 25. 10. vždy od 16:00 do 17:30.

3) Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 5. a 6. října se konají volby do Zastupitelstev obcí a to
v pátek 5. 10. od 14:00 do 22:00
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V sobotu 6. 10. od 8:00 do 14:00
Volební místnost je zřízena v zasedací místnosti obecního úřadu.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky.

SPOZ
Na podzimní a předvánoční čas připravujeme další cestovatelskou
besedu (konec října), vánoční trhy tentokrát navštívíme v Českém
Krumlově (některý adventní víkend) a, samozřejmě, se děti mohou
těšit na mikulášskou nadílku.
Upřesnění všech akcí sledujte ve vývěsce SPOZ , Zpravodaji
a v prodejně COOP.
Hezké dny přejeme všem .

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic zve všechny ženy na CVIČENÍ S JITKOU,
které bude každý čtvrtek od 18.30 hodin
v místním Kulturním zařízení.
Začínáme 4. 10. 2018, cvičení bude trvat 75 minut, cena 40,-Kč.

Akce v našem okolí


MANDRAGE - TOUR 2018 PART II., Boskovice 5.10.2018 19:30
Skupina Mandrage opět vystoupí v Boskovicích



Dýňová slavnost 6.10.2018 18:00 - Ochotnické divadlo Svitávka a Hasiči
Svitávka Vás zvou do parku městyse 6.10. 2018 v 18.00 hodin na
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Dýňovou slavnost s lampionovým průvodem a stezkou odvahy.
Jsou pro Vás připraveny hry, soutěže, dýňové a podzimní dobroty a něco
teplého na zahřátí.


Posezení u cimbálu, Boskovice 19.10.2018 20:00



Čochtan vypravuje Boskovice 20.10.2018 19:00 Josef Dvořák v osobité
úpravě muzikálu V+W

 Farmářské trhy, Boskovice 25. 10.
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