Vážení občané, vážení podnikatelé
dovolujeme si Vás tímto požádat o pomoc při zajišťování činností spojených se
stavbou Mateřské školky Bořislav. Na základě velkého zájmu našich matek a velmi
neutěšeného stavu ve věci umísťování dětí do předškolních zařízení rozhodlo zastupitelstvo
Obce Bořislav o výstavbě kontejnerové mateřské školky s kapacitou 20 dětí. Pravděpodobný
harmonogram prací je :
V měsíci dubnu a květnu budou probíhat přípravné práce pro stavbu – realizace
přípojek vodovodu, kanalizace, elektřiny, úprava vjezdu na pozemek 41/1 a příprava patek na
stavbu samotné školky.
V měsíci červnu proběhne montáž kontejnerové školky. Dále bude potřeba provést
oplocení pozemku školky, úprava terénu a okolí včetně zahrádky a zhotovení příjezdové
komunikace.
V měsíci červenci a srpnu bude potřeba vybavit školku nábytkem a zařízením výdejny
jídel a hračkami.
Vyzýváme tímto všechny ochotné občany, aby zvážili své možnosti, jak pomoci obci a
to nejen finančními nebo materiálními sponzorskými dary, ale i vlastní prací. Všichni zájemci
jsou vítáni na obecním úřadu, kde budou seznámeni s podrobnostmi jednotlivých dílčích akcí
a prací.
Otevření mateřské školky je plánováno na 1.září.2012.
Děkujeme a s pozdravem
Aleš Navara
starosta

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci březnu 2012 se konalo 17. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním
období 2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 8 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy
usnášeníschopné, a 4 občané.
Na březnovém zasedání zastupitelstva obce se projednalo především:
A. schválili
- návrh programu 17. zasedání OZ ve vol. období 2010-14,
- prodej parcel 157/1, 157/18 v k.ú. Bořislav dle GP v k.ú. Bořislav,
- určení ceny za samotěžbu dřeva
- projednání záměru pronájmu 534/4 v k.ú. Bílka (parkoviště pod Bílkou),
- projednání přerozdělení výtěžku z loterií,
- delegování starosty na valnou hromadu SVS.
B. vzali na vědomí
- určení zastupitelů Ing. Ladislav Hronec a Ing. Milan Rejzl ověřovateli zápisu a
usnesení z 17. zasedání OZ ve volebním období 2010-14,
- určení Ing. Jaroslava Pauzu zapisovatelem 17. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
- skutečnost, že ověřovatelé zápisu a usnesení z 16. zasedání OZ dne 29/2/2012 nevznesli
proti jejich obsahu žádné námitky,

- zprávu kontrolního výboru a roční zprávu KV, přednesenou jeho předsedou Ing.
Šťovíčkem o plnění úkolů, stanovených na předchozích zasedáních OZ,
- záměr obce prodat p.p.č. 849/1 část dle GP, a část 139/2,
- informace o stavbě školky.
C. zamítli
- žádost o prodej koupaliště OS ABASTA.

Zveme všechny občany na 18. řádné zasedání, které se bude konat 25/4/2012 od
17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

ROZLOUČENÍ
Dne 31. března 2012 nás navždy opustil dlouholetý občan Bořislavi

pan František Kiceluk.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

OZNÁMENÍ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V příloze těchto Bořislavských rozhledů najdete leták s informacemi o svozu
nebezpečných odpadů, který bude uskutečněn v sobotu 21. dubna 2012.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMNÝCH KONTEJNERŮ
Současně budou v pátek 20.dubna 2012 na obvyklých místech přistaveny kontejnery
pro svoz velkobjemných odpadů.
Žádáme občany, pokud likvidují železný šrot, aby jej ukládali mimo kontejner na
místo k tomu vyznačené. Obec zajistí jeho odvoz do sběrných surovin.

HODNOCENÍ SOKOLSKÉHO PLESU 2012
Tradiční ples TJ Sokol Bořislav, pořádaný oddílem kopané se konal dne
24.3.2012 a byl hodnocen většinou přítomných jako velmi zdařilý.
Tombola proběhla v naprostém pořádku díky perfektní organizaci Zdeňky Hlavaté. Jinak celý
průběh plesu proběhl bez problému. Stinnou stránkou a řešením do příštího plesu je velký
nedostatek počtu židlí a stolů na sále. Toto by se mělo během roku řešit ve spolupráci s OÚ. O
letošní ples byl obrovský zájem ze strany občanů. Rezervováno bylo 124 míst a všechny byly
v předprodeji vyprodány. Mnoho se muselo již odmítnout.

Poděkování pořadatelům
a to jmenovitě: Z. Hlavaté, J.Hlavatému,
V.Štovíčkovi,
J.Kabourkovi, M.Naštickému, P.Hovorkovi, J.Tvrzníkovi, J.Kinzlovi a poděkování
sponzorům za finanční a věcné dary. Též obsluha na plese byla opět naprosto perfektní a dle
mého názoru profesionálně zvládnuta.
Přítomno bylo celkem 124 hostů.
Zapsal Viktor Chodera org. prac. oddílu kopané.

! Přijďte si také zacvičit !
Spojení latinsko-amerických tanců a aerobního cvičení
Kdy:
Kde:
Co s sebou:
Cena:

každou středu od 18,30 do 19,30 hodin
sál v Bořislavi v čp. 33
pohodlné oblečení, sálovou obuv, pití, ručník
a dobrou náladu
30,- Kč

Obec Bořislav
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ust. § 3 vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace,

Mateřská školka Bořislav, příspěvková organizace
Požadavky:
- předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele školy, stanovené
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých
zákonů, v platném znění,
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav,
- organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte:
-

úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
doklad o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený
posledním zaměstnavatelem,

-

koncepci rozvoje školy (max 5 stran strojopisu formátu A4)
strukturovaný profesní životopis + kontaktní telefon
výpis z evidence rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců)
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne
starší 2 měsíců)

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů.
Přihlášky se všemi požadovanými doklady podávejte osobně na podatelně Obecního úřadu
v Bořislavi nebo poštou do 31.5. 2012 na adresu Obecní úřad Bořislav, Bořislav 20, 41501
Teplice, na obálce uveďte “Konkurz MŠ Bořislav, – neotvírat“
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo je srpen 2012.

PRODEJ PARCEL
Obec Bořislav nabízí na základě záměru Obce Bořislav ze dne 6.3.2012 k prodeji parcelu
157/18 v k.ú. Bořislav o celkové rozloze 5 188 m2 k výstavbě 1 RD. Prodej bude realizován nejvyšší
nabídce Základní cena je stanovena na 350 Kč/m2. Na předmětnou parcelu je platná nájemní
smlouva do října tohoto roku s První Žateckou a.s.
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