Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

listopad 2019

Program a termín 11. (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 9 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) podání žádosti o dotaci na opravu komunikace č. 1043/1 v k. ú. Bořislav, včetně zajištění
jejího financování z rozpočtu obce,
3) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy bývalé hasičárny, včetně zajištění jejího
financování z rozpočtu obce,
4) pořízení projektové dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace na objekt Bořislav čp.
20,
5) inventarizační komisi ve složení předsedkyně inventarizační komise p. Hana Rickerová,
členové p. Luděk Kuřík, p. Karel Kulich,
6) pořízení sběrné nádoby na olej v počtu 1x umístěné na 1043/1 v k. ú. Bořislav,
II. Bere na vědomí
1) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky,
2) zprávu kontrolního výboru,
3) návrh rozpočtu obce Bořislav na rok 2020,
4) rozpočtový výhled na roky 2021 – 2023,
III. Určuje
1) ověřovateli zápisu p. Karla Kulicha a p. Jiřího Vopravila
2) za zapisovatele: p. Jaroslava Pauzu
IV. Neschvaluje
1) příspěvek obci Bublava
________________________________________________________________________________
Informace pro občany
Čipování psů
Čipování psů v naší obci se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 od 9,00 hodin v budově
Bořislav č. p. 33 (sál – bývalé kino). Čipovat psy bude MVDr. Vanyóová,
předpokládaná cena 450,- Kč. Záznam o čipování se zapisuje do očkovacího průkazu.
NEZAPOMENOUT - OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA SEBOU!

Bioodpad
Ve čtvrtek 21. 11. 2019 byl poslední svoz bioodpadu. Žádáme tímto všechny občany, aby plastové
nádoby na bioodpad uklidili tak, aby nepřekážely při čištění chodníků a komunikací v zimních
měsících.
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