ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci září 2011 se konalo 10. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním období
2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 7 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy usnášeníschopné, a 12
občanů.

Zářijové zasedání zastupitelstva obce projednalo především:
- zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly plnění úkolů přijatých předchozími
zasedáními zastupitelstva,
- plnění rozpočtu obce k 31.8.2011,
- rozpočtovou změnu č. 2/2011,
- schválení návrhu změny OZV č. 6/2011,
- schválení 1. změny územního plánu Bořislav,
- informace k průběhu výstavby kanalizace a vodovodu,
- uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 55, p. Pšeničková,
- žádost p.Noska o proplacení opravy stolu před kapličkou na Bílce,
- odkoupení pozemku pod pietou,
- odvodnění komunikace, akce ŘSD,
- projednání problematiky umístění dětí do MŠ,
- žádost o zřízení dětského klubu,
- projednání možnosti financování podílu V a K úvěrem z KB,
- projednání podmínek pronájmu volného obecního bytu v č.p. 55,
- informace o Svatováclavské slavnosti v Bílce,
- projednání postupu ve věci nepovoleného odvozu zeminy na skládku - p.Vajdečka
- nabídka na odkup parcely od Biskupství litoměřického
- žádost o koupi obecního pozemku – manželé Appltovi,
- zaslaní dopisu na ŘSD o provedení posečení trávy okolo komunikace E55,

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci září 2011 se svého významného životního výročí dožívají naši spoluobčanky
a spoluobčané
Kinčová Marie a Cvrček František.

V měsíci říjnu 2011 se svého významného životního výročí dožívají naši
spoluobčanky a spoluobčané
Olahová Matilda, Hanousková Božena, Rudolf František,
Vorlíček Ladislav a Klíma Jan.
Všem jubilantům přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha
let jen zdraví, spokojenost a štěstí.

OZNÁMENÍ
Dne 27.10.2011 bude přerušena dodávka elektřiny v Bořislavi a Bílce od 7,30h do 15,30h.
_________________________________________________________________________

Sběr velkoobjemného odpadu
Dne 27.10.2011 budou přistaveny kontejnery na svoz domovního velkoobjemného
odpadu na obvyklá místa. Kontejnery nejsou určeny pro nebezpečný odpad, stavební suť,
pneumatiky apod., pro tento odpad využijte jiný druh svozu.
___________________________________________________________________________
Informace o připojení na kanalizaci – v majetku SVS a.s. stávající nebo nově budované.
Veškeré informace pro zájemce o připojení na kanalizaci v majetku SVS a.s., podává
pracovník SČVK a.s. p. Robert Maule, tel. 417 808 111, nebo 776 827 336. Tento pracovník,
po domluvě s majiteli nemovitostí obchází obec a zjišťuje napojitelnost jednotlivých objektů
na kanalizaci a zájem o napojení ze strany jednotlivých majitelů. Je možno domluvit schůzku
na místě i v odpoledních hodinách.
___________________________________________________________________________
Informace o postupu připojování na vodovod a kanalizaci budovanou Obcí Bořislav
V současné době probíhá výstavba jednotlivých přípojek vodovodu a kanalizace
(investor stavebník) a jejich geometrické zaměření, které hradí v rámci výkonu technických
činností obec. Po vyhotovení geometrických zaměření Vám budou jednotlivé geometrické
plány předány pro
a) vyhotovení projektové dokumentace na vodovod
b) pro doložení ke smlouvě s SČVK a.s.(budoucí provozovatel) o odběru pitné vody a odvodu
splaškových vod.
Při předání geometrických plánů budou podepsány smlouvy obec/stavebník o „ Výkonu
technických činností“.
Vlastní napojení na vodovod a kanalizaci bude možné až po kolaudaci a uzavření smlouvy
Obec Bořislav/ SVS a.s.(budoucí pronajímatel). Předpokládaný termín kolaudace je první
týden v listopadu 2011.
Územní souhlas pro stavebníky je nadále možno vyplnit každé pondělí od 16,00 hod na OÚ
Bořislav.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant žíhaný,kropenatý,černý,žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu!!Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena
138-148 Kč / ks, starší 20 týdnů-155 Kč/k. Prodeje se uskuteční : v pátek 28.října 2011
Bořislav – u rybníčka – v 15 45 hod. Informace tel.728605840, 728165166, 415740719
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