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Dovolte mi, abych Vám začátkem roku popřál mnoho úspěchů v právě
započatém roce 2017 a informoval Vás o některých záležitostech a
plánech, které bychom rádi v roce 2017 uskutečnili.
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 byl
schválen rozpočet na tento rok, který počítá s vyrovnaným
hospodařením, a to příjmy a výdaji ve výši 5.834.300 Kč.
S nemalými obavami očekáváme v tomto roce konečné oznámení
Finančního úřadu ve věci vratky části dotace na budování ČOV.
Případné vracení peněz v řádu několika milionů korun by negativně
ovlivnilo plánované investice v naší obci v nejbližších letech, ve
spolupráci s městysem Doubravice nad Svitavou děláme vše proto,
aby dopady na obě obce byly co možná nejmenší.
Zásadní investicí bude v tomto roce připojení nového a kvalitního
zdroje pitné vody do vodojemu obce. Tato akce spotřebuje cca třetinu
letošních výdajů. Výsledkem by mělo být dostatek vody v každém
ročním období s výrazně vyšší kvalitou vody, která by do řádu byla
dodávána pravděpodobně bez dalších chemických úprav.
Dále dokončíme, pokud nenastanou nečekané komplikace, nový
Územní plán obce, jelikož se platnost toho stávajícího blíží ke svému
konci.
Pokračovat chceme také v rekonstrukci interiéru obecního úřadu a
připravit projekty na rekonstrukci obecních ploch a budov, které jsou
ve špatném stavu tak, aby bylo možné žádat na patřičných místech o
dotace na jejich rekonstrukci.

Michal Štěrba, místostarosta obce
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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci prosinci
22. 12.
- Přítomno 5 zastupitelů, pan Kazda, Sedlák omluven
- Došlá pošta: Odbor životního prostředí Jmk – Zjišťovací řízení ve
věci záměru přemístění technologické linky kamenolomu Lhota
Rapotina, Schválena dohoda o poskytování odborných knihovních
služeb s Kulturním zařízením města Boskovice, Rozhodnutí o
povolení změny plánu otvírky a přípravy v dobývacím prostoru
kamenolomu Lhota Rapotina, Schválena smlouva o provozu
elektronické spisové služby s městem Boskovice, MěÚ Boskovice –
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby, Oznámení o zahájení
územního řízení ve věci stavby studny, Obvodní báňský úřad –
protokol o ústním jednání, Závěrečné vyhodnocení akcí Snížení
energetické náročnosti objektu obecního úřadu a kulturního domu,
Souhlas s projektovou dokumentací stavby víkendového domu a
zbudováním sjezdu na komunikaci.
- Schválena žádost o přidělení dotace Českému svazu včelařů z.s. –
5000 Kč.
- Žádost o ponechání parcel pro výstavbu v územním plánu obce –
předáno zpracovatelce ÚP.
Schváleno rozpočtové opatření č. 11/2016.
Schválení proplacení faktur: O2 pevná linka – 212,13 Kč, Energy
Benefit centre a.s. – závěrečné vyhodnocení akce – 2 x 18.150 Kč, Jiří
Karandyszewský – oprava fasády, malířské práce hřiště – 6.474 Kč,
Pavel Jurnečka – revize hasících přístrojů + nový kus – 2.948 Kč, Sita
Suez – svoz odpadů 24.364 Kč, Petr Komárek – oprava veřejného
osvětlení – 3.380 Kč, Ramida autoservis – oprava brzd + montáž
výsuvu Renault – 12.361 Kč, VKV Dřevo s.r.o. – nákup řeziva MS –
7.600 Kč, Radek Vincker – požární stříkačka – 139.150 Kč, Malá
Dechovka Brťovská Šestka – hudební produkce – 4.000 Kč, AMIDO
letecké snímky s.r.o. – letecký snímek obce – 7.989 Kč
Jmenování inventarizační komise obce
Projednán a schválen rozpočet obce na rok 2017 – příjmy i výdaje
5.834.300 Kč
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Diskuze – nefunkční veřejné osvětlení, informace z oblasti ČOV a
napojení nového zdroje pitné vody
Informace z příprav územního plánu obce a přivaděče nového zdroje
vody, zdobení vánočního stromku.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 17. 1. 2017 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu
1) Parkování vozidel v zimním období
Obecní úřad žádá občany, aby z důvodů případné zimní údržby
místních komunikací parkovali tak, aby byl umožněn průjezd traktoru
s pluhem a maximálně využívali parkovací odstavné plochy.

2) Tříkrálová sbírka 2017
Charita České republiky pořádá již 17. ročník Tříkrálové sbírky ve
spolupráci s obecním úřadem. Po dohodě s vedoucí místní prodejny
COOP je zapečetěná pokladnička umístěna právě v místní prodejně.
Dobrovolné příspěvky můžete vhazovat do 14. ledna.
Smyslem sbírky je skrze Charitu pomoci mnoha lidem a rodinám v
nouzi při řešení základních existenčních potíží.
Děkujeme.

3) Provozní doba v knihovně v měsíci lednu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci lednu bude knihovna
otevřena 6. 1., 13. 1., 20. 1. a 27. 1 vždy od 16:00 do 17:30 hod.
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4) Rozšíření úředních hodin Finančního úřadu
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí za rok 2017 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se
odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém
z jeho územních pracovišť, mohou od 23. ledna do 3. února využít
rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu
pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území
Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí
a ve středu.
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

23. 1. 2017

24. 1. 2017

25. 1. 2017

26. 1. 2017

27. 1. 2017

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 14:00

30. 1. 2017

31. 1. 2017

1. 2. 2017

2. 2. 2017

3. 2. 2017

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:30

8:00 – 14:00

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic zve všechny hráče a fanoušky stolního tenisu na
Tříkrálový turnaj,
který se koná v sobotu 7. 1. 2017 v kulturním zařízení.
Prezentace hráčů: děti – 9:00
ženy, muži – 10:00
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Sbor dobrovolných hasičů
SDH Újezd u Boskovic si dovoluje poděkovat Všem občanům, kteří
se zúčastnili 30. 12. tradiční předsilvestrovské polévky. Celý výtěžek
z akce – 8.035 Kč bude použit na týdenní dětský tábor v roce 2017.

Akce v našem okolí



Myslivecký ples, Vanovice 7.1.2017 20:00



Ples SDH Světlá 7.1.2017 20:00



Hasičský ples, Šebetov 14.1.2017 20:00



Ples SDH, Cetkovice 14.1.2017 20:00



Divadlo Milostný trojúhelník, Boskovice 26.1.2017 19:00, Zámecký
skleník, Boskovice Improvizační divadlo - Pavel Liška, Martin
Zbrožek a Josef Polášek.



VII. Obecní ples, Uhřice 27.1.2017 20:00



Ples FC Světlá 28.1.2017 20:00



Výstava "Pálava. Kraj věstonické Venuše", Boskovice 7.12.2016
16:30 - 31.1.2017, Muzeum regionu Boskovicka, Boskovice
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