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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci srpnu
2. 8. - Přítomno 6 zastupitelů. Nepřítomen pan Malach.
- Došlá pošta: MěÚ Boskovice – Opatření pro nedostatek vody,
Dohoda o úhradě podílu na projekt Zahradní technika pro mikroregion
Boskovicko – schváleno, Schválena kupní smlouva na pozemek p. č.
462/6, Dokumentace BOZP;
Žádost o souhlas s vytvořením odstavné plochy pro automobil –
nehlasováno, doplnění informací.
Schváleny faktury: Sabe s. r.o. – poháry soutěž – 1.742 Kč, Požární
bezpečnost s.r.o. – PS II, rukavice – 8.823 Kč, Bohemia Energy s.r.o.
– doplatek energií – 4860 + 237 Kč, MP Lesy – těžba, oplocenky –
16.415,24 Kč, Atelier Projektil – Územní plán – 84.700 Kč, Antee
s.r.o. – poplatky IPO – 1111 Kč, FPO s.r.o. – webové služby – 4.356
Kč, Gordic s.r.o. – odborné konzultace – 1.367,30 Kč, O2 – pevná
linka – 598,95 Kč
Návrh autobusové zastávky – poptávka firem.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 31. 8. 2018 v 19:00
31. 8. - Přítomno 5 zastupitelů. Nepřítomen pan Malach a Sedlák.
Došlá pošta: Přerušení dodávky elektřiny, Národní investiční plán do
roku 2030, Zápis z kontroly dětského hřiště, Územní souhlasy, Zpráva
o revizi elektroinstalace a spotřebičů.
Žádost: Zbudování odstavné plochy (schváleno), Žádost o zřízení
vodovodní přípojky (schváleno), Žádost o prominutí platby
(schváleno), Žádost o odprodej pozemku (schváleno)
Schválen Územní plán obce.
Schválena nejvýhodnější cenová nabídka na realizaci autobusové
zastávky.
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Faktury: Podsedník – obecní rozhlas – 4.380 Kč, MP Lesy – těžba,
ochrana kultur – 9.435,82 Kč, Roman Sedlák – oprava kotle –
4.475,80 Kč, Ing. Simonides – revize hřiště – 1.210 Kč.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 27. 9. 2018 v 19:00

2) Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda a stejně tak uběhlo čtyřleté volební období.
V minulém zpravodaji se pan místostarosta zmínil o akcích, které se
nám podařilo realizovat a dotáhnout do úspěšného konce.
Já bych Vám chtěl tímto přiblížit ekonomickou situaci obce za
uplynulé čtyři roky. Na začátku našeho volebního období byly
v obecní pokladně necelé 3 miliony korun. V současné době je
v obecní pokladně více než trojnásobek a to i přesto, že od letošního
roku splácíme vratku dotace za pochybení při výběru zhotovitele na
akci kanalizace Doubravice – Újezd, která činí 780 tisíc korun ročně.
Mohu Vás ujistit, že obec platí úvěr pouze za zhotovení kanalizace a
žádný jiný finanční závazek nemá. Vytvořená finanční rezerva může
být využita například na výstavbu nové hasičské zbrojnice, na kterou
je vytvořena projektová dokumentaci a požádali jsme o dotaci.
Čerpané dotace 2014 – 2018:
EU
4 557 069,- Kč
SFŽP 268 062,- Kč
JMK 1 501 000,-Kč
MZE 3 033 000,-Kč
Celkem 9 359 131,-Kč
Za sebe hodnotím hospodaření obce s veřejnými finančními
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prostředky velmi kladně.
Do nadcházejících komunálních voleb přeji naší obci, aby zvolení
zastupitelé naši obec i nadále rozvíjeli.
V závěru bych Vám chtěl popřát mnoho hezkých podzimních dnů.
starosta obce
3) Provozní doba v knihovně v měsíci září
Provozní knihovny informuje, že v měsíci září bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 13. 9., 20. 9. a 27. 9. vždy od 16:00 do 17:30.
4) 11. 9. výpadek dodávky elektrického proudu
Z důvodu prací na distribuční soustavě provozovatel sítě informuje, že
v úterý 11. 9. nepůjde v celé naší obci elektrický proud a to od 7:30 do
12:30 hod.
5) Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 5. a 6. října se konají volby do Zastupitelstev obcí. Obec
Újezd u Boskovic má jeden volební okrsek s volební místností
v budově obecního úřadu.

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic pořádá dne 8. 9. 2018
Cyklistický výlet.
Sraz účastníků v 9.30hod. u kulturního zařízení.
Předpokládaná délka trasy vedoucí většinou po cyklostézkách je
40km.
Mládež do 15ti let v doprovodu rodičů.
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