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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci červenci
4. 7.
- Přítomno 7 zastupitelů.
- Došlá pošta: Smlouva o dotaci s Jihomoravským krajem na pořízení
prostředků JSDH – 24.000 Kč - schválena, MP Lesy – návrh na
vystavení faktury, Krajský úřad – zajištění voličských průkazů pro
volby, Zápis z jednání Svazku obcí Boskovicko, Státní fond životního
prostředí – Závěrečné vyhodnocení akce Snížení energetické
náročnosti obecního úřadu – splněny podmínky, Ministerstvo
životního prostředí – Zahájení řízení ve věci změny chráněného
ložiskového území Lhota Rapotina, Krajský úřad – Příkaz na správní
delikt 1000 Kč.
- Žádosti: konání letního tábora – žádost doručena pozdě, tábor již
běží - nehlasováno;
Žádost o zbudování zrcadla u výjezdu ze silnice – bude projednán na
odboru dopravy, pozemek je v majetku kraje;
Schválena dohoda mezi obcí a Svazkem Boskovicko – pořízení 2 ks
nůžkových stanů z dotace Jmk.
Schválena úhrada závazků (ztráty) vůči Svazku vodovodů a kanalizací
ve výši 65.560 Kč
- Schválení proplacení faktur: Perspekta s.r.o. – pracovní stejnokroje
hasiči - 2.908 Kč, O2 pevná linka – 598,95 Kč, Autocont s.r.o. –
oprava tiskárny a instalace HW – 5.554 Kč, Via-rek – chemie
koupaliště – 10.739 Kč, Centrum Vrkoč – 3x pivní set – 8.926 Kč,
Jaroslav Hnát – autobusová doprava ZJ – 14.073 Kč, MP Lesy –
roční odměna lesní hospodář – 11.561,55 Kč, Robur s.r.o. –
dohledové služby tepelného čerpadla – 714 + 290 Kč, Podlahářství
Zouhar – oprava podlah OÚ – 28.580 Kč, SÚS Jmk – sečení trávy
10.009 Kč, SÚS Jmk – oprava silnic v obci 120.710 Kč, Odehnal –
dovoz písku na dětské hřiště + materiál – 1933,88 Kč
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- Schválena 2x smlouva s Eon Distribuce – zřízení věcného břemene
k uložení sítí a smlouva o smlouvě budoucí
- Eling CZ – schválena žádost o vyjádření ve věci realizace rozvodů
NN
Schválena rozpočtové opatření č. 3/2017
Diskuze – stav lesů, napojení vrtu, dokoupení vybavení kuchyně KZ
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 10. 8. 2017 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu
2) Dovolená na obecním úřadě
Obecní úřad informuje, že úřední hodiny začnou opět v druhém
srpnovém týdnu a to 8. a 10. srpna.
3) Provozní doba v knihovně v měsíci srpnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci srpnu bude knihovna
otevřena v pondělí 7. 8., čtvrtek 17. 8. a pondělí 21. 8. vždy od 15:30
do 17:00.

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic pořádá v sobotu 5. 8. 2017 na hřišti na Hrádku
tradiční Nohejbalový turnaj.
Sraz hráčů ve 13:00 hod.
Občerstvení zajištěno.
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Inzerce
Ztratila se velká černá kastrovaná kočka. V uších, pod krkem a na
bříšku má bílé chloupky. Velmi výrazně mňouká. Naposled byla
viděna v úterý 11. 7. 2017. Prosím o jakékoli informace. Děkuji.
Helena Musilová, Újezd u Boskovic 67, tel. 604 435 778

Akce v našem okolí
 Kapsa Andělská Hora: O Budulínkovi 4.8.2017 17:00 Pohádka pro
děti z cyklu Pohádkový hřebínek 2017
 Farmářské trhy, Boskovice 10.8.2017 9:00 - 16:00
 Divadlo eMILLIon: Indiánská pohádka 11.8.2017 17:00 Pohádka pro
děti z cyklu Pohádkový hřebínek 2017
 Oslavy 130. výročí SDH Světlá 12.8.2017
 XIII. ročník Pochodu po stopách P. Ševčíka 12.8.2017 9:00 Zveme
zájemce a veřejnost z okolních obcí na tradiční pochod
 FS Velen / Cimbálová muzika a Jazz kvartet při SPgŠ 13.8.2017 15:00
Koncert z cyklu Promenádní sezóna 2017
 Vojtěch Dyk a B-Side Band Tour 2017 26.8.2017 20:00 Open-air
koncert v letním kině Boskovice
 Olešnice- Pouťový víkend 11.8.2017 - 13.8.2017
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