ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci červnu 2012 se konalo 20. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním
období 2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 8 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy
usnášeníschopné, a 2 občané.
Na červnovém zasedání zastupitelé obce projednali především:
A. schválili
- návrh programu 20. zasedání OZ ve vol. období 2010-14,
- prodej parcely č. 26/6 dle GP v k.ú. Bořislav,
- návrh na úpravu poplatku za odpady, na základě změny zákona č. 565/1990 Sb.,o
místních poplatcích. Sazba poplatku se dělí na dvě části: a) 250,-Kč na osobu, b) částka
stanovená na základě nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na jednoho poplatníka maximálně 750,-Kč,tzn. celkem maximálně
1 000,- Kč na osobu a rok. Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 činily
539,- Kč na osobu.
Poplatek od 1.1.2013 byl schválen ve výši 250,- + 350,- = 600,-Kč na osobu a rok.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu se neměnil od roku 2001,
- návrh na úpravu daně z nemovitosti. Ve věci určení výše daně z nemovitosti zůstává
v platnosti obecně závazná vyhláška obce Bořislav č.: 3/2008. Od 1.1.2013 dojde
k úpravě výše daně z nemovitosti na základě novely zákona č. 338/1992 Sb.
- ukončení nájemní smlouvy k bytu v č.p. 55 a přidělení bytu jedinému zájemci p. Petrovi
Krejčímu,
- smlouva o zřízení věcného břemene na vodojem Bílka,
- žádost o odkup pozemku – p. Šešulka. Zastupitelstvo rozhodlo o odložení prodeje po
ukončení pozemkových úprav
- ukončení nájemní smlouvy na koupaliště (p. Tvrzník). Rozdělení pozemků na dvě části
a uzavření nových nájemních smluv s p. Tvrzníkem a OS Abasta,
- zastupitelstvo zmocňuje starostu k jednání a podpisu smluv se subjekty provozující
inženýrské sítě (ČEZ, SČVK).
B. vzali na vědomí
- určení zastupitelů Mgr. Jiří Kabourek a Ing. Václav Šťovíček ověřovateli zápisu a
usnesení z 20. zasedání OZ ve volebním období 2010-14,
- určení Ing. Jaroslava Pauzu zapisovatelem 20. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
- skutečnost, že ověřovatelé zápisu a usnesení z 19. zasedání OZ dne 25/4/2012 nevznesli
proti jejich obsahu žádné námitky,
- zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou Ing. Šťovíčkem o plnění úkolů,
stanovených na předchozích zasedáních OZ,
- přihlášky do MŠ, zatím evidováno 17 místních dětí,
Zveme všechny občany na 21. řádné zasedání, které se bude konat 26/9/2012 od
17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci červenci a srpnu 2012 se svého významného životního výročí dožívají naši
spoluobčané
Keist Vladimír, Kabourková Anna, Zlámaný Vratislav, Vošahlíková Stanislava,
Vošahlík Jaroslav a Bábovák Karel.
Jubilantům přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha let jen
zdraví, spokojenost a štěstí.

ROZLOUČENÍ
Dne 26.června 2012 nás navždy opustil dlouholetý občan Bořislavi - Bílky

pan Jan Grof.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem lidem, kteří mi obětavě pomáhali a
pomáhají při opravě mého domu po požáru. Zvláště bych chtěla poděkovat těm
spoluobčanům, kteří se zapojili do veřejné sbírky, jejíž výtěžek mi pomůže uhradit část
vzniklých škod.
Eva Soukalová, Bořislav 43
___________________________________________________________________________

Informace k zahájení provozu MŠ Bořislav
Vzhledem k probíhajícímu konkursnímu řízení na obsazení místa ředitelky MŠ a
zápisu do rejstříku školských zařízení bude v průběhu měsíce srpna vyhlášen termín zápisu
dětí do MŠ Bořislav. Všichni zájemci o umístění dětí do MŠ budou informováni o termínu
zápisu písemně.

Bořislavské rozhledy vydává Obecní úřad Bořislav, Bořislav 20, 415 01 Teplice, tel.: 417872266, tel./FAX: 417872114, e-mail:
obec.borislav@volny.cz, webové stránky: www.obec-borislav.cz. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel neručí za obsah a správnost
převzatých příspěvků a inzerce. Povolil RKOU Teplice č. MK ČR 13124.

Zprávy TJ Sokol Bořislav
Oddíl kopané
Hodnocení jarní sezóny mužů 2011/ 2012
V jarní sezóně navázalo mužstvo na podzimní umístění a postoupilo z prvního místa
do II.třídy, ačkoliv přístup k tréninkům a některým zápasům nebyl vždy stoprocentní.
Tímto jsme splnili svůj cíl v soutěži. Záleží na trenérech Naštickém Luďkovi a Beranovi Jiřím
mladším a hráčskému přístupu k tréninkům, tak i samotným zápasům. V nové sezóně bude
obtížné se udržet ve vyšší třídě, pokud se nezlepší tréninková a herní morálka. Doplnění hráčů
(brankář) nebo zachovat stávající kádr a zabudovat místní mladé hráče. Pokud budou chtít
chodit !?
Závěrečná oslava oddílu kopané, ale také oslava z postupu do II.třídy proběhla na
hřišti 16.června. Před oslavou se uskutečnilo přátelské utkání našich hráčů se starou gardou
z Dubí.
Rozlosování nového ročníku 2012/2013 bude 14.července od 9.hodin v hotelu
Panoráma.
Za pomoci hráčů, výboru TJ, výboru oddílu kopané, Obecního úřadu v Bořislavi a
sponzorů (Štefana Naštického, Miroslava Hlavatého, Viléma Kinzla, Davida Bárty, Petra
Škaryda a Davida Picky) se podařilo vybudovat sociální zařízení včetně jímky, přestože
nastaly různé organizační problémy. Dále bylo zakoupeno a položeno nové linoleum do
kabiny hráčů, vymalovány kabiny, zapojeno osvětlení WC, postříkány pařezové výmladky
topolů a upraveno okolí kabin.
Zapsal Jaroslav Havel , předseda oddílu kopané.

Oddíl stolního tenisu
.
V příštím ročníku přeboru družstev mužů ve stolním tenisu bychom chtěli přihlásit
opět čtyři družstva. Do „D“ družstva zařadíme i mládež, neboť ta nemá pravidelnou soutěž.
V okresním přeboru I.třídy mají právo účasti „A“- vedoucí Josef Knížek i „B“ – vedoucí Petr
Krejčí, v přeboru II.třídy „C“- vedoucí Jaroslav Prokš a „D“- vedoucí Jiří Kabourek.
Cílem „A“ družstva je postup do kraje a naopak „B“ udržet se v soutěži. „C“ by chtělo
postoupit do OP I.
Zapsal Jiří Kabourek, trenér a hráč stolního tenisu

Žádost výboru TJ Sokol Bořislav
Opět se obracíme na spoluobčany, zejména majitele psů a koní, aby dodržovali zákaz
vstupu na hřiště kopané a jeho okolí. Nedovedeme pochopit, že tento zákaz někteří nerespektují. Určitě uklízíte zvířecí exkrementy na svém pozemku. Proč tak nečiníte i jinde
v obci?
Buďte ohleduplní vzájemně.
J.Kabourek

