ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V uplynulém období se konala dvě zasedání zastupitelstva:
- dne 10.11.2010 ustavující zasedání, kterého se zúčastnilo 8 zvolených zastupitelů, jeden
byl omluven, a jeden občan. Ustavující zasedání bylo usnášeníschopné,
- dne 24.11.2010 1. (řádné) zasedání ve volebním období 2010 – 2014, kterého se
zúčastnilo 6 zastupitelů, 3 byli omluveni, a 4 občané. Zasedání bylo usnášeníschopné.
Podle schváleného programu Ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Bořislav
přítomní zvolení zastupitelé obce
 složili zákonem předepsaný slib s tím, že nepřítomný zastupitel Ing. Ladislav Hronec
složí slib na 1. řádném zasedání OZ,
 určili, že funkce starosty obce bude vykonávána jako uvolněná, funkce ostatních
zastupitelů, včetně místostarosty jako neuvolněné,
 veřejnou volbou zvolili
• starostou obce pana Aleše Navaru,
• místostarostou obce pana Ing. Jaroslava Pauzu,
• předsedou finančního výboru pana Mgr. Jiřího Kabourka,
• předsedou kontrolního výboru pana Ing. Václava Šťovíčka,
 starosta obce ustavil
• komisi pro rozvoj obce,
• komisi kulturně-sportovní,
• komisi k projednávání přestupků,
 zastupitelé zvolili
• předsedou komise pro rozvoj obce pana JUDr. Karla Jirušku,
• předsedkyní komise kulturně-sportovní paní Kamilu Vlčkovou,
• předsedkyní komise k projednávání přestupků paní JUDr. Helenu Tukinskou,
 rozhodli o výši odměn pro zastupitele za výkon funkce,
 stanovili, že 1. řádné zasedání zastupitelstva se bude konat dne 24.11.2010.
Podle schváleného programu 1. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Bořislav ve
volebním období 2010 – 2014
 dodatečně složil zákonem předepsaný slib zastupitel pan Ing. Ladislav Hronec,
 zastupitelé projednali především
• plnění úkolů, přijatých na minulých zasedáních zastupitelstva,
• vzali na vědomí jmenování inventarizační komise,
• projednali žádosti o prodej (pronájem) pozemků s tím, že Komise pro rozvoj
obce připraví zastupitelstvu obce podklady pro rozhodnutí,
• schválili Jednací řád Zastupitelstva Obce Bořislav,
• rozhodli o způsobu aktualizace Strategického plánu rozvoje obce, v jeho rámci
o přípravě návrhu na vybudování dětského hřiště,
• stanovili, že řádná zasedání Zastupitelstva obce se v roce 2011 budou konat ve
dnech 26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 25.5., 22.6., 21.9., 26.10., 23.11. a 14.12.2011,
• schválili, aby pro rok 2011 byla podána žádost o přidělení 12 pracovníků VPP,
• schválili zřízení pracovního místa správce majetku obce.

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ
Dokument „Strategický plán Obce Bořislav na roky 2007 – 2013“, který byl
základním dokumentem pro sestavování rozpočtů obce na jednotlivé roky je nutno
aktualizovat. Zastupitelé rozhodli, že aktualizovaný dokument bude zpracován na roky 2011
až 2014, s výhledem do roku 2016.
Zastupitelstvo obce vyzývá občany k podávání návrhů a námětů akcí, které by měly
být obsaženy v novém dokumentu „Strategický plán rozvoje obce na roky 2011 až 2014,
s výhledem do roku 2016“.
Návrhy podávejte do 15.1.2011, aby mohly být posouzeny Komisí pro rozvoj obce a
připraveny k projednání zastupitelstvem.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
-

počet voličů zapsaných do seznamu
počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
počet odevzdaných obálek
% účasti voličů
počet odevzdaných platných hlasů

322
194
192
60,25
1510

Výsledek voleb:
1. SNK – správná volba
1. Václav Šťovíček
2. Kamila Vlčková
3. Milan Rejzl
4. Václav Woska
5. Jana Zimmermannová
6. Adéla Jarkovská
7. Lucie Žabková
2. SNK – TJ Sokol Bořislav
1. Jiří Kabourek
2. Aleš Navara
3. Hana Rickerová
4. Jaroslav Pauza
5. Miroslav Hrubý
6. Ladislav Hronec
7. Gabriela Mezerová
8. Lenka Latislavová
9. Petr Filip

hlasy:
373
76
97
58
38
46
23
35
1137
147
163
123
150
129
107
122
105
91

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
1. Volební strana č. 1 – SNK – správná volba
1. Kamila Vlčková
2. Václav Šťovíček

97
76

2. Volební strana č. 2 – SNK – TJ Sokol Bořislav
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hlasy

Aleš Navara
Jaroslav Pauza
Jiří Kabourek
Hana Rickerová
Miroslav Hrubý
Ladislav Hronec
Gabriela Mazerová

hlasy
163
150
147
123
129
107
122

Jména a příjmení náhradníků
Volební strana č. 1 – SNK – správná volba
1.
2.
3.
4.
5.

Milan Rejzl
Václav Woska
Jana Zimmermannová
Adéla Jarkovská
Lucie Žabková

hlasy
58
38
46
23
35

Volební strana č. 2 – SNK - TJ Sokol Bořislav
1. Lenka Latislavová
2. Petr Filip

hlasy
105
91

POZVÁNKA
Kulturně-sportovní komise zve děti k účasti na tradiční Mikulášskou besídku, která se
bude konat ve středu dne 8. 12. 2010 od 17,00 hodin na sále v domě čp. 33 v Bořislavi.
Účinkuje Divadlo Petra Stolaře.
Pro děti z jiných obcí, pokud se zúčastní a budou chtít od Mikuláše dostat balíček, je
nutno předem zakoupit na Obecním úřadě v Bořislavi poukázku v hodnote 100,- Kč.

POZVÁNÍ NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Starosta obce zve občany k účasti na příštím zasedání Zastupitelstva Obce Bořislav,
které se bude konat ve středu 14.12.2010 od 18,15 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu.

BLAHOPŘÁNÍ
Dodatečně blahopřejeme panu Vladimíru Tvrzníkovi z Bílky, který v měsíci
listopadu 2010 oslavil své významné životní jubileum.
V měsíci prosinci roku 2010 oslaví své významné životní jubileum
paní Hana Tvrzníková z Bílky.
Oběma oslavencům přejeme jen to nejlepší, samozřejmě pohodu a štěstí, ale nejvíce
dobré a pevné zdraví.

ROZLOUČENÍ
Dne 17. října 2010 nás navždy opustil dlouholetý občan Bořislav
pan Jaroslav Novotný.
Věnujme mu proto všichni tichou vzpomínku.

OZNÁMENÍ
Výluka na dráze:
Ve dnech 8., 9. a 10. prosince vždy od 7,40 do 18,00 hodin bude uzavřena železniční
trať mezi stanicemi Chotiměř a Úpořiny. Vlaky budou v tuto domu nahrazeny autobusovou
dopravou. Autobusy budou zastavovat na obvyklých místech.
Změny jízdních řádů:
S platností od 12.12.2010 vejdou v platnost nové jízdní řády. Dopravci zatím
zveřejnili nové jízdní řády pro
- autobusové linky dopravce Veolia transport č. 585122 a 585143 Teplice – Bořislav (Žim),
obě linky jsou beze změny v dopravě,
- autobusovou linku 580911 dopravce DPÚK, a.s. Teplice – Praha (rovněž žádná změna),
- vlakové spojení po trati 097 Lovosice – Teplice, také žádná změna.
Svoz separovaného odpadu:
Protože se množí dotazy občanů na termíny svozu separovaného odpadu, sdělujeme:
- plasty jsou vyváženy každé pondělí,
- papír je vyvážen každý lichý čtvrtek,
- sklo bude v letošním roce odvezeno ještě 17.12.2010.

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
Oddíl kopané
Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1
7
22 : 38 10
Umístění: III.třída A mužstvo 12. z 12 mužstev 3
IV.třída B mužstvo 2. z 10 mužstev
6
1
2
24 : 19 19

Umístění A mužstva neodpovídá předpokladům, i když mají stejný počet bodů jako další tři
mužstva : Křemýž, Oldřichov B a Ledvice B. Trnovany B a Suchá A mají jen 13 bodů.
Naopak s 2.místem B mužstva se nepočítalo. Z důvodu rekonstrukce hrací plochy hrála obě
mužstva všechna utkání prakticky na hřišti soupeřů. Byl splněn cíl: dohrát důstojně podzimní
část. Na hřišti se dokončila řada úkolů. Zbývá nám zhotovit branky, střídačky, příjezdová
cesta ke kabinám od lesa a schody ze hřiště ke kabinám. Byli bychom velice rádi, kdyby se
přihlásil nějaký sponzor, který by nám byl ochoten s něčím pomoci. Do konce listopadu
proběhne hodnotící schůze, o které vám podáme zprávu v dalších rozhledech.
Zprávy oddílu stolního tenisu: umístění: OP I : A mužstvo 4. z 10 mužstev
B mužstvo 10. - sestupové místo
OP III: C mužstvo 4. ze 6 mužstev
Poděkování:
Odchovanci od mladších žáků Beran(nyní v Teplicích), Brož a Malý vyhráli jak okresní,
tak krajské kolo tříčlenných školních družstev ve stolním tenisu a postoupili na republikové
finále, které se uskutečnilo16. a 17. listopadu 2010 v Jindřichově Hradci. Jediné vítězství
v základní skupině chybělo k postupu do finálové skupiny, které by zajistilo umístění do
8.místa. Takto se umístili na 12.místě ze 16 účastníků. I tak je to velký a ojedinělý úspěch
žáků malé vesnické tělovýchovné jednoty. O tyto výsledky se z části přičinil i náhradník
Miroslav Horák. Trenéru J.Kabourkovi se splnilo přání z roku 2008, kdy se stejnými žáky
vyhrál v mladších žácích okresní i krajské kolo, ale tehdy nepostupové.

Vánoční turnaj mužů ve stolním tenisu - 8.ročník – čtvrtek 30.prosince 2010
Turnaj je pouze pro členy TJ Sokol Bořislav, oddílu stolního tenisu
Začátek v 9,30 hodin. Předpokládaný konec v 16 hodin
Systém bude určen podle počtu účastníků
Místo: sál Bořislav
Občerstvení bude zajištěno
Startovné dobrovolné: bude použito na ceny a občerstvení
Vánoční turnaj žactva ve stolním tenisu -7.ročník - středa 29.prosince 2010
Začátek ve 13,30 hodin. Předpokládaný konec v 17 hodin. Dostavte se do 13,15 hodin.
Kategorie: -mladší žactvo do 7.třídy chlapci i dívky
- starší žactvo 8.-9.třída a dorost do 17.roků chlapci a dívky
Upozornění: mohou se zúčastnit i nečlenové TJ Sokol Bořislav
Systém bude určen podle počtu účastníků
Místo: sál Bořislav
Občerstvení zajištěno
Ceny a diplomy budou zajištěny
Informace pro rodiče: na turnaji jste vítáni
Srdečně zve Jiří Kabourek
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