Mateřská školka Bořislav
V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi.
Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav – parcela pod točnou
autobusu. Termín otevření mateřské školky je plánován na 1.9.2012, výstavba bude probíhat
v měsíci červnu, přípravné práce pro stavbu – úprava vjezdu, sítě, základové pasy a oplocení
budou realizovány v měsíci dubnu. Žádosti o přijetí dětí do MŠ – předběžný zápis dětí
adresujte prosím na obecní úřad v Bořislavi. Zápis dětí do MŠ můžeme z legislativních
důvodů provést až v měsíci srpnu.
Takto bude vypadat i naše nová MŠ

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci únoru 2012 se konalo 16. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním
období 2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 9 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy
usnášeníschopné, a 4 občané.
Na únorovém zasedání zastupitelstva obce se projednalo především:
A. schválili
1. návrh programu 16. zasedání OZ ve vol. období 2010-14,
2. prodej parcel 351/9, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 371, 377, 379, 378/1, 378/2, 1074,
v k.ú. Bořislav a 1098 v k.ú. Žalany - nad potokem pod bývalou šachtou,
3. schválení záměru obce prodat pozemky 157/1, 157/18 dle GP a část parcely 72
v k.ú. Bořislav,

4. žádost OS Pohoda o příspěvek,,
5. schválení smlouvy s dodavatelem kontejnerové MŠ,
6. pořádání dětského dne 3.6.2012,
7. udělení souhlasu k umístění mobiliáře (musí se určit přesné místo),
8. kulturně sportovní komise: po rezignaci pí. Vlčkové přijala funkci předsedkyně
pí. Mezerová,
9. kontrolní výbor: doplnění člena KV za pí. Vlčkovou přijal Ing. Milan Rejzl,
10. projednání koupi fotorelátek od firmy ASPON.
B. vzali na vědomí
1. určení zastupitelů pí. Hana Rickerová a Mgr. Jiří Kabourek ověřovateli zápisu a
usnesení z 16. zasedání OZ ve volebním období 2010-14,
2. určení pana Jaroslava Pauzu zapisovatelem 16. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
3. skutečnost, že ověřovatelé zápisu a usnesení z 15. zasedání OZ dne 25/1/2011 nevznesli
proti jejich obsahu žádné námitky,
4. zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou Ing. Šťovíčkem o plnění úkolů,
stanovených na předchozích zasedáních OZ,
5. informace o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 (přesunuto),
6. komise pro rozvoj obce: pozemky chaty – zpracovat kontrolu odpovědí a podat
informace s návrhem prodeje,
7. informace k VS a VPP. Máme požádáno o 3 lidi na VPP a 10 lidí na veřejnou službu,
8. výměna okapů na OÚ – oslovení firem k podání nabídek.

Zveme všechny občany na 17. řádné zasedání, které se bude konat 28/3/2012 od
17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci březnu 2012 se svého významného životního výročí dožívají naše
spoluobčanky
Janoušková Alžběta, Kabourková Vlasta.
Jubilantkám přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha let
jen zdraví, spokojenost a štěstí.

NAPOJENÍ NA VODOVOD A KANALIZACI
Od 30.1.2012 je možno se napojovat na kanalizaci a vodovod v rámci investice Obce
Bořislav
Pro napojení je nutné navštívit OÚ Bořislav, kde Vám budou předány veškeré
potřebné dokumenty pro uzavření smlouvy s SČVK a.s. .
___________________________________________________________________________

ZÁMĚR OBCE PRODAT
v k.ú. Bořislav

p.p.č. 157/1
o výměře 4 794 m2
p.p.č. 157/18 o výměře 5 188 m2.
Ve smyslu ustanovení § 39 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
oznamujeme
záměr obce prodat uvedené pozemkové parcely.
Svá vyjádření k záměru obce, námitky, nabídky na koupi mohou občané
předložit Obecnímu úřadu Bořislav nejpozději do dne konání zasedání
zastupitelstva obce tj. do 28.3.2012 do 12 hodin.
Po uplynutí uvedené lhůty rozhodne ve věci zastupitelstvo obce.
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Místní knihovna Bořislav pořádá pro všechny
tvořivé děti a jejich rodiče
soutěž „Moje vlastní kniha“
Jelikož březen je měsíc knihy, rozhodli jsme se pro vyhlášení kreativní
soutěže, ve které budou mít děti za úkol vytvořit samostatně nebo za dopomoci
svých rodičů zajímavou vlastní knihu.
Téma necháváme otevřené a je jen na Vás, jak jste odvážní a tvořiví.
Tvořit můžete pomocí: psaní, malování, kresby, vlepování vystřižených
fotografií, obrázků z časopisů či pohlednic nebo si vymyslet svůj originální způsob.
Vymyslete si tedy název své knihy. Zvolte žánr: komiks, kouzelná kniha, pověst,
kronika, album mazlíčků, deník, herbář tajemných bylin, výpravný či historický
příběh, zpěvník … a doneste jej do knihovny.
Podmínky přihlášení se do soutěže:
• doručení své knihy (minimální rozsah 6 stránek A4) do 10.4.2012
• řádné vyplnění přihlášky (v den odevzdání vyplníte spolu s pracovnicí
knihovny)
• vymyslet co nejzajímavější přebal a vazbu pro svou knihu
Všechny soutěžní „výtvory“ oceníme a vystavíme v prostorách knihovny.
Těšíme se na Vaše nápady.

