Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

únor 2019

Program a termín 4. (řádného) veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořislav ve volebním období
2018 – 2022, podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byl zveřejněn na úřední desce obce a webových
stránkách. Řádně a včas byli seznámeni i zvolení zastupitelé. Zasedání se zúčastnilo 8 z 9
zvolených zastupitelů. Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Zastupitelstvo obce Bořislav
I. Schvaluje
1) návrh programu tak, jak byl navržen,
2) rozpočtové opatření č. 1/2019 na straně příjmů ve výši 82 400,- Kč na straně výdajů ve výši
33 000,- Kč, financování - 49 000,-Kč,
3) „Zásady nakládání s pozemky ve vlastnictví obce v návaznosti na zpracovaný územní plán
obce“ tak jak byl navržen a doplněn o pravidla pro chatové osady,
4) individuální dotaci pro spolek Pohoda – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí ve
výši 3 000,- Kč,
5) individuální dotaci pro Základní školu v Žalanech ve výši 50 000,- Kč,
6) individuální dotaci pro Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou 10 000,Kč,
7) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci skladu posypového materiálu – bývalá hasičárna,
8) schvaluje zřízení pracovního místa Dělník, údržbář obce Bořislav od 1. 3. 2019,
9) záměr obce prodat p.p.č. 26/5 v k.ú. Bořislav,
II. Bere na vědomí
1) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky,
2) zprávu kontrolního výboru,
III. Určuje
1) ověřovateli zápisu p. Hanu Rickerovou a p. Josefa Hlavatého,
2) za zapisovatele: p. Jaroslava Pauzu,
IV. Neschvaluje
1) pronájem části pozemku 858 v k. ú. Bořislav,
2) nabídku parkovacího automatu na parkoviště na Bílce,
V. Ukládá
1) starostovi zpracovat náplň a podmínky práce, vytvořit pracovní náplň a poptat možné
uchazeče o práci Dělník, údržbář obce,
________________________________________________________________________________

POZVÁNKA DO KNIHOVNY BOŘISLAV
Pro nadcházející období jsme připravili několik zajímavých akcí. Budeme se těšit i na vaši
návštěvu.
DATUM
KONÁNÍ

AKCE

URČENO

8. 3. 2019

MDŽ s háčkem v ruce

15. 3. 2019

Výroba jarní dekorace nejen z papíru Workshop originální jarní
výzdoby každého
domova, určeno dětem

5. 4. 2019

Jarní setkání pro pamětníky

Tradiční setkání seniorů
s projekcí akvarelů místní
rodačky Marie Sabau

19. 4. 2019

Pletení pomlázek a výroba
velikonočních dekorací

Workshop jarních
tradičních dílen určený
dětem i dospělým

26. 4. 2019

Výroba dárků pro maminky

Workshop výroby košíků
z novinového papíru,
kolorování vytvořených
sádrových květin,
určeno dětem

Workshop háčkování,
určeno ženám

Podrobnější informace k akcím na tel. 608 127 286 (Šmídová)
________________________________________________________________________________
INFORMACE PRO OBČANY

Odpady
Připomínáme, že nádoby na komunální odpad musí být označeny novými nálepkami pro rok 2019.
Vývoz sběrných nádob komunálního odpadu probíhá každý sudý pátek.
Kontejnery na velkoobjemný odpad budou přistaveny 10. 5. 2019 až 13. 5. 2019. Informaci o svozu
sběru drobného nebezpečného odpadu a bioodpadu zatím nemáme. O termínu svozu s firmou FCC
BEC, s.r.o. se stále jedná.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 209,- Kč/ ks. Prodej
se uskuteční u rybníka 11. března 2019 v 14.45 hod. Při prodeji slepiček i výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky Informace: Po - Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601576270, 728605840.
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