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Informace z obecního úřadu
1) Informace ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci květnu
20. 5. 2020–
- Přítomno 7 zastupitelů
Došlá pošta: Jihomoravský kraj: Aktualizace zásad územního rozvoje
č. 1 a 2; Hejtman Jmk: Zrušení opatření; Ministerstvo financí:
Otevřený dopis; Vodárenská a.s.: Porovnání cen vodného a stočného;
Loko Trans s.r.o.: Návrh na směnu, prodej, pacht pozemku; MAS
Boskovice plus z.s.: Schválena darovací smlouva 1000 Kč; Žádost o
pronájem kiosku za 1500 Kč/měsíc: Zamítnuto.
Faktury na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2020
Schválen Závěrečný účet obce a Účetní závěrka za rok 2019 – bez
výhrad.
Schváleno prodloužení záměru pronájmu kiosku.
Schválen záměr oprav v bytovém domě Újezd u Boskovic 135
Diskuze: Zahájení prací oprav toalet v kulturním domě, koupaliště,
kronika a kronikář, opravy chodníků obci.
Další zasedání Zastupitelstva obce se koná 9. 6. od 19h na obecním
úřadě.
2) Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Újezd u Boskovic informuje, že se uskuteční svoz
velkoobjemového odpadu. Prosíme všechny, aby tento odpad naváželi
do dvora za obecní úřad a to pouze v sobotu 6. 6. od 9:00 do 12:00.
Poté bude dvůr uzamčen.
Součástí sběru není nebezpečný odpad a elektroodpad – nebude přijat.
Děkujeme.
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3) Provozní doba v knihovně v měsíci červnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci červnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 11. 6. od 16:00 do 17:00.

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Újezd u Boskovic informuje, že se
v sobotu 20. 6. od 13h koná tradiční hasičská soutěž v areálu
místního koupaliště o pohár starosty obce.
Srdečně vás zveme, přijďte podpořit naše hasiče. Děkujeme.
Tělovýchovná jednota
TJ Újezd pořádá v sobotu 20. 6. 2020 POUŤOVÉ POSEZENÍ s
hudbou.
Začátek v 17.00 hodin na hřišti na Hrádku.
Občerstvení a tombola zajištěna. Srdečně zvou pořadatelé.
Akce v okolí

Třetí zuby + Lee banda | Rockové odpoledne, Boskovice
6.6.2020 15:00
Farmářské trhy, Boskovice
11.6.2020 9:00 - 16:00
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Oslavy 150 let SDH Letovice
14.6.2020 14:00 - 14.6.2020 21:00
Přijďte oslavit 150 let založení sboru dobrovolných hasičů v Letovicích. Čeká
vás zábavné odpoledne pro děti i dospělé. K vidění budou ukázky hašení
historickou i současnou technikou. Děti se mohou těšit na skluzavku a skákací
hrad. K dobré náladě přispěje i reprodukovaná hudba.
Cyklovýlet MASka jede, Boskovice
21.6.2020 9:00
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