ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci říjnu 2012 se konalo 23. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním
období 2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 8 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy
usnášeníschopné, bez účasti občanů.
Na zářijovém zasedání zastupitelé obce projednali především:

A. schválili
- návrh programu 23. zasedání OZ ve vol. období 2010-14,
- obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku za likvidaci odpadů ,
- směrnici pro zadávání veřejných zakázek,
- prodloužení smluv o pronájmu bytu, a pozemků
- zpracování nabídky na projekt a inženýrské činnosti na úpravu točny a přechodu pro
chodce,

B. vzali na vědomí
- určení zastupitelů pí. Hana Rickerová a pí. Gabriela Mezerová ověřovatelky zápisu a
usnesení z 23. zasedání OZ ve volebním období 2010-14,
- určení Ing. Jaroslava Pauzu zapisovatelem 23. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
- skutečnost, že ověřovatelé zápisu a usnesení z 22. zasedání OZ dne 25/9/2012 nevznesli
proti jejich obsahu žádné námitky,
- zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou Ing. Šťovíčkem o plnění úkolů,
stanovených na předchozích zasedáních OZ,
- projednání podaných žádostí změny ÚP č.2,
- jmenování inventarizační komise,
- projednání rekonstrukce sálu v č.p. 33,
- aktualizace strategického plánu rozvoje obce,
- příspěvek na hračky do MŠ od OÚ Žim,
- na sále v č.p. 33, budou probíhat taneční kurzy od 14.11.2012 (pí. Rálková),
- konání Mikulášské besídky – 5.12.2012 od 17 hodin,
- funkční webové stránky MŠ, - www.ms-borislav.cz
- zákaz parkování na obecních a místních komunikacích a také úklid popelových nádob
na pozemky majitelů.

Zveme všechny občany na 24. řádné zasedání, které se bude konat 21/11/2012 od
17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

POZVÁNKA
Kulturní komise zve děti na tradiční Mikulášskou besídku, která se bude konat ve
středu dne 5. 12. 2012 od 17,00 hodin na sále v domě čp. 33 v Bořislavi.
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 hodnotě 150,- Kč.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci listopadu a prosinci 2012 se svého významného životního výročí dožívají
naši spoluobčané:
Benda Petr, Mudra Josef a Nováková Helena.
Jubilantům přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha let jen
zdraví, spokojenost a štěstí.

Příprava na plesovou sezonu
Manželé Mackovi nabízí pro zájemce taneční kurzy pro dospělé. Jedná se o 4 až 5
lekcí v délce 2 x 60 minut od 19,30 hod na sále v Bořislavi v termínu 21.11, 28. 11, 5.12 a
12.12 2012. Minimální počet párů 10 , cena za 2x60 min – 140 Kč/pár. Bližší informace p.
Rálková tel: 737380750.

UPOZORNĚNÍ
1)
Vzhledem k blížícímu se zimnímu období, upozorňujeme občany na zákaz parkování
na obecních a místních komunikacích a také na povinnost úklidu popelnic z veřejných prostor
na pozemky majitelů po jejich vývozu. Tyto povinnosti vyplývají z platných OZV Obce
Bořislav a v zimním období navíc zaparkovaná vozidla a neuklizené popelnice brání řádné
údržbě komunikací.
2)
Upozorňujeme občany, že do 21.11.2012 trvá možnost připojit se s žádostí ke změně
územního plánu č.2. Bližší informace k podmínkám a spoluúčasti na zpracování změny
územního plánu č.2 Vám budou podány na OÚ Bořislav.
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OBECNÍ ÚŘAD BOŘISLAV a Občanské sdružení Diakonie Broumov,

nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: pondělí 19.listopadu a středa 21.listopadu 2012
čas:
16 – 18 hodin
místo: Bořislav č.p.33, bývalá „restaurace LADA“

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : Diakonie Broumov 224 316 800, 224 317 203
Obecní úřad Bořislav 417 872 266

