Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

prosinec 2016

Vánoční přání

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce.
Dne 14. prosince 2016 se konalo 18. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce po projednání a diskuzi jednalo podle schváleného programu:
I. Schvaluje
1) návrh programu tak, jak byl navržen
2) rozpočtové opatření č. 6/2016 ve výši na straně příjmů 186 000 Kč a na straně výdajů 56 000
Kč, financování -130 000 Kč
3) rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový a to ve výši na straně příjmů 4 996 174 Kč a na
straně výdajů 5 375 000 Kč, financování 378 826 Kč.
4) pravidla pro čerpání finančního daru pro seniory na rok 2017
5) plán rozvoje obce Bořislav
6) plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2017
7) dohodu s DK Teplice o poskytnutí senior slevy na rok 2017
8) inventarizační komisi ve složení pí Rickerová, pí Beyblová, p. Kuřík, p. Hrubý.
Inventarizační komisi PO ve složení pí Pertlová, pí Mezerová, pí Litošová
II. Projednalo
1) nabídku firmy Geodata – online mapový informační systém pro města a obce.
III. Bere na vědomí
1) zprávu předsedy KV

2) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky
3) informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – bez zjištěných
chyb a nedostatků.

Jubilanti
V měsíci lednu 2017 oslaví svá významná životní výročí paní Libuše
Nováková, pan Karel Ungerman a pan Antonín Kopecký. Přejeme příjemné
prožití jejich významného dne v kruhu rodiny, nejbližších známých a mnoho
krásných dalších let.

I n f o r m a c e p r o o b č a n y.
Komunální odpad.
Připomínáme občanům, aby si v lednu nezapomněli vyzvednout nové nálepky na nádoby komunálního
odpadu, staré nálepky platí do 31. 01. 2017. Znovu všechny vyzýváme, aby si uklízeli nádoby na
komunální odpad a nenechávali nádoby na veřejném prostranství mimo dobu, kdy je prováděn svoz
odpadu.

Oznámení obecního úřadu.
Z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad a knihovna v Bořislavi uzavřena od 23. 12. 2016 do
31. 12. 2016. Mateřská škola Bořislav bude uzavřena v období od 23. 12. 2016 do 02. 01. 2017.

Finanční dar pro seniory.
Zastupitelstvo obce Bořislav na svém veřejném zasedání 14. 12. 2016 schválilo pravidla pro
poskytnutí finančního daru pro seniory. Pravidla upravují, možnosti a postup při poskytnutí
finančního daru pro seniory v obci Bořislav ve výši 1 000,- Kč na rok 2017. Účelem finančního
daru je zkvalitnit seniorům životní potřeby (např. léky, doprava k lékařskému vyšetření, dietní
potraviny apod.). Žadatelem o finanční dar může být pouze fyzická osoba starší 75ti let trvale žijící
v obci Bořislav a Bílka, která splňuje následující podmínky:
a) v obci je přihlášen k trvalému pobytu a prokazatelně se v obci zdržuje nejméně 10 měsíců
v roce,
b) v roce 2017 dovršila 75 let svého života.
Jednoduchý formulář, který obdržíte v kanceláři OÚ musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště,
datum narození. Finanční dar bude po vyplnění formuláře a vlastnoručním podpisem žadatele
vyplacen v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Finanční dar nelze převádět do jiného
rozpočtového roku. Na finanční dar nevzniká právní nárok. Termínem pro vyplácení finančního
daru budou úřední hodiny obecního úřadu Bořislav v období od pondělí 09. 01. 2017 do
středy 20. 12. 2017.
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