P Ř Á N Í
Radost, štěstí, pohoda a zdraví ať Vám naplní nadcházející vánoční dny a také
celý nový rok 2011, to přejí všem občanům a jejich rodinám zastupitelé Obce Bořislavi.

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok
Vám přeje
Obecní úřad Bořislav

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V prosinci 2010 se dne 15.12.2010 konalo poslední řádné zasedání Zastupitelstva Obce Bořislav.
Zúčastnilo se jej všech 9 zastupitelů obce, zasedání proto bylo usnášeníschopné.

-

Zasedání č. 2 volebního období 2010 - 2014 projednalo především:
výsledek kontroly plnění úkolů, přijatých předchozími zasedáními zastupitelstva,
přednesený předsedou kontrolního výboru Ing. Šťovíčkem,
schválilo Rozpočtové provizorium obce pro rok 2011 s tím, že stanovilo podmínky pro
financování provozu obce na dobu do schválení Rozpočtu obce pro rok 2011,
uložilo zastupitelům prostudovat předložený návrh rozpočtu obce na rok 2011 a do
příštího řádného zasedání předložit případné návrhy na změny či doplnění,
schválilo záměr obce dlouhodobě pronajmout p.p.č. 72 v k.ú. Bořislav poté, co bude
provedeno její zaměření,
schválilo prodat p.p.č. 849/1 v k.ú. Bořislav s podmínkou předchozího projednání prodeje
s majiteli okolních nemovitostí zaměření. Prodej realizovat po dokončení stavby
vodovodu a kanalizace,

-

vzalo na vědomí informace o průběhu a plnění staveb, na které Obec Bořislav získala
dotace,
schválilo odložit vydání publikace o Bořislavi na 1. pololetí 2011 a doplnit její text o rok
2010 a o výsledek komunálních voleb 2010,
vzalo na vědomí informace o průběhu zabezpečení svahu u silnice I/8 (E55), sesutého při
povodni v srpnu 2010 a v té souvislosti nutnost provedení opravy toku potoka pod
komunikací u trafostanice v Osadě Bořislav.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V měsíci lednu 2011 se svého významného životního jubilea dožívají naši
spoluobčané
pan František Větrovec, pan Antonín Tvrzník a paní Alena Buňková.
Přejeme všem zdraví, pohodu a příjemné prožití nejen jejich narozeninového dne, ale
všech dnů a let dalších.

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
Uzavření obecního úřadu:
Z důvodu dočerpání dovolené bude úřadovna Obecního úřadu v Bořislavi pro
veřejnost uzavřena od 22.12.2010 do 31.12.2010.
Prvním úředním dnem pro veřejnost bude pondělí 3. ledna 2011.
Odvoz odpadu na Štědrý den 24.12.2010:
Podnik technických služeb Lovosice oznámil, že
v pátek dne 24. 12. 2010 bude svoz komunálního odpadu probíhat tak jako v běžný
pracovní den.
Konec daňové složenky:
Česká daňová správa oznámila, že počínaje dnem 1. 1. 2011 přestává Ministerstvo
financí ČR hradit poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti prostřednictvím daňové
složenky (bez poplatku na poště). Občané mohou své daňové povinnosti uhradit těmito
způsoby:
- v hotovosti na pokladně finančního úřadu,
- poštovní poukázkou typu "A" na poště (u daně z nemovitostí proběhne v roce 2011 její
distribuce),
- bankovním příkazem,
- internetovým bankovnictvím.
Ordinace zdravotního střediska pro dospělé:
MUDr. Alice Gutwirthová ordinuje mezi svátky
- dne 27. 12. 2010 v Žalanech,
- dne 29. 12. 2010 v Teplicích, Mlýnské ul. č. 326.

Dětské zdravotní středisko Žalany
neordinuje ve dnech čtvrtek 23. 12. 2010, pondělí 27. 12. 2010 a čtvrtek 30. 12. 2010.
V uvedených dnech zastupuje ordinace dětského lékaře v Teplicích u Kauflandu.
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice
oznamuje ceny vody pro rok 2011 (ceny v Kč):

voda pitná (vodné)
voda odkanalizovaná

bez DPH
35,83
32,52

vč. DPH
39,42
35,77

celkem

68,35

75,19

nárůst proti roku 2010

+4,70

+5,18

Jízdní řády:
Upozorňujeme, že od 12.12.2010 vstoupily v platnost nové jízdní řády vlaků a
autobusů. Jízdní řád linky 122 MHD Teplice se dále změní od 1.1.2011.
Ve všech jízdních řádech, jak jsme měli možnost porovnat, se proti roku 2010 pro
Bořislav nic nemění. Přesto doporučujeme občanům, kteří vlak či autobus používají, aby se
aktuálně seznamovali se změnami jízdních řádů i v průběhu roku, protože dopravci ani
Krajský úřad ÚK již obecní úřady o změnách neuvědomují. Jízdní řády najdete na internetu
na adrese www.portal.idos.cz.

Farní úřad v Bořislavi
oznamuje, že půlnoční Mše svatá bude sloužena v kostele sv. Kateřiny v Bořislavi dne
24.12.2010 ve 22,00 hodin.

POPLATKY ZA ODVOZ A LIKVIDACI ODPADU
V měsíci lednu 2011 bude odpad vyvážen v obvyklých termínech z těch nádob
(popelnic), které jsou označeny nálepkou 2. pololetí 2010. Od února 2011 budou
vyprazdňovány pouze popelnice, na kterých bude nalepena nálepka pro 1. pololetí 2011.
Poplatky za odpady budou na obecním úřadě vybírány v úředních dnech počínaje
pondělím 3. ledna 2011.
Výše poplatků se nemění. V souladu se zákonem a usnesením zastupitelstva činí:
- u trvale žijících občanů 200,- Kč/osoba/pololetí,
- u objektů k rekreaci 485,- Kč/objekt/rok.

INFORMACE PRO STAVEBNÍKY PŘÍPOJEK
VODOVODU A KANALIZACE
Podle informací Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města
Teplice se pro stavbu přípojek vodovodu a kanalizace do délky 50 m podle §103 odst. 1
písm.b) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Postačí
vydání územního souhlasu podle §96 odst. 2 písma) stavebního zákona.
Územní souhlas vydá Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města
Teplice, náměstí Svobody 2, PSČ 415 95 ve lhůtě maximálně 30 dnů bez platby správního
poplatku za předpokladu, že žadatel předloží všechny potřebné doklady, kterými jsou:
- žádost o vydání územního souhlasu na tiskopisu „Oznámení o záměru v území k vydání
územního souhlasu“, který je možno stáhnout ze stránek Města Teplice
(www.teplice.cz/magistrát města/sklad tiskopisů) a ze stránek Obce Bořislav (www.obecborislav.cz, v sekci kanalizace, vodovod),
- situační výkres a popis technického provedení,
- souhlas vlastníka budovaného hlavního vodovodního (kanalizačního) řádu s napojením.
Tiskopis můžete stáhnout z www stránek Obce Bořislav (www.obec-borislav.cz, v sekci
kanalizace-vodovod), vyplnit jej a na Obecním úřadě v Bořislavi si vyžádat razítko a
podpis.
Vydání územního souhlasu pro uložení přípojky (vodovodu, kanalizace) žádejte pouze
pro Váš pozemek. Územní souhlas pro tu část přípojky, která bude vedena pod veřejným
pozemkem až ke hlavnímu řádu je již součástí územního souhlasu, vydaného pro Obec
Bořislav.
Se zhotoviteli vodovodu a kanalizace je dohodnuto, že jejich zástupci budou
v souvislosti s realizací konkrétních částí těchto staveb jednat s každým majitelem příslušné
nemovitosti o místu napojení a technických parametrech.
Pokud přípojka (vodovod, kanalizace), pro kterou budete žádat o územní souhlas,
povede také po pozemku jiného vlastníka, přiložte jeho písemný souhlas s umístěním
přípojky.

PUBLIKACE O BOŘISLAVI
Zastupitelstvo Obce Bořislav schválilo na svém zasedání dne 15. 12. 2010 posunutí
termínu vydání publikace o Bořislavi na 1. pololetí 2011. Posunutí termínu umožní dopsat rok
2010 a výsledek komunálních voleb 2010.

VÝZVA PRO RODIČE
Protože se množí připomínky rodičů na provozní dobu Mateřské školy a školní
družiny při ZŠ a MŠ v Žalanech, žádáme rodiče o písemné názory v této věci jako podklad
pro jednání v této záležitosti.

OHLÉDNUTÍ ZA MIKULÁŠSKOU BESÍDKOU
Jako organizátorku celé akce mne letos mrzela velmi malá účast dětí školního věku.
Naopak jsem byla překvapena, že na besídce bylo mnoho dětí, které ještě neoslavily ani první
rok života. Tímto krátkým článkem bych chtěla zveřejnit negativní ohlasy nejen ze strany
některých rodičů, ale i samotných účinkujících, kteří byli také zaskočeni vzniklou situací. Z
tohoto důvodu se i plánovaný program o hodně zkrátil a mnoho dětí tak nemělo ani možnost
říci básničku, i když by třeba chtěly. Touto cestou chci tedy apelovat na všechny rodiče dětí
do jednoho roku, aby při příštích kulturních akcích zvážili, zda je pořádaná akce vhodná pro
jejich dítě, ať již s ohledem na časovou náročnost nebo pochopení programu. Protože se mi
líbí tradice Mikulášské besídky v Bořislavi spojená s divadelním představením, těším se na
společné setkání i příští rok a doufám, že se dostaví více předškoláků i školáků, pro které je
tato akce hlavně určena a má pro ně nějaký smysl – ať už respekt z čerta či projevení se před
ostatními a sdělením básničky samotnému Mikuláši. Všem přeji touto cestou spokojené
svátky.
Kamila Vlčková, kulturní komise obce.

ZPRÁVY VÝBORU TJ SOKOL BOŘISLAV
Ještě jednou se obracíme na spoluobčany, zejména podnikatele, s žádostí o pomoc při
dokončovacích pracích na hřišti. Jedná se o zámečnické práce: zhotovení branek, schodů ze
hřiště ke kabinám a střídaček. Dokončení těchto prací by mělo být do konce dubna, kdy začíná jarní část fotbalových soutěží.
Tradiční ples sportovců 5.března 2011 organizačně zajistí někteří hráči mužstva kopané
ve spolupráci s V.Choderou a J.Kabourkem.
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