
 
 

  

Bořislavské rozhledy 
 

 

Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky                                                                  LISTOPAD  2021 
 

 

Slovo starosty 

 

 

Vážení občané, 

nastal adventní čas. Advent je doba radostného očekávání, 

ale také vnitřního zklidnění. Všichni jsme si chtěli 

vychutnat toto období v klidu. Bohužel ani letos se nám 

nevyhnula nepříznivá covidová situace. V Česku opět začal 

platit nouzový stav, kvůli dramaticky se zhoršujícím 

covidovým číslům. Covid stejně jako v loni mění adventní 

program. Plánované rozsvícení vánočního stromu 

s Mikulášskou besídkou se ruší. Nezapomněli jsme i na 

naše Jubilanty. Jubilantům kulturní komise obce předá 

dárkové poukazy v hodnotě 500,- Kč. I přes všechny nepříznivé zprávy si nenechte otrávit adventní 

čas. Negativní myšlenky zažeňte přípravou na Vánoce, čas vyplňte např. výzdobou domácnosti, 

sháněním dárků nebo si dopřejte potěšení z procházky a z krásných věcí kolem nás. 

 

                                                                                                                    Aleš Navara, starosta obce 

 

Zastupitelstvo obce Bořislav 

 

Program a termín 28. (řádného) veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořislav ve volebním období 

2018–2022, podle §93 odst. 1 zákona o obcích byl zveřejněn na úřední desce obce a webových 

stránkách. Řádně a včas byli seznámeni i zvolení zastupitelé. Zasedání se zúčastnilo 8 z 9 zvolených 

zastupitelů. Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné dle §92 odst. 3 zákona o obcích. 

 

 

I.  Schvaluje 

1) návrh programu tak, jak byl navržen, 

2) rozpočtové opatření č. 6/2021 na straně příjmů ve výši 1 182 000,-Kč na straně výdajů ve výši 

516 000,- Kč, financování ve výši - 666 000,- Kč, 

3) schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj (DT 117d8210A 

– Podpora obnovy místních komunikací) na projekt „Oprava místní komunikace 1043/1 v obci 

Bořislav“, 

4) pořízení zásahového oděvu GoodPRO FR 4 Fire Warior v hodnotě do 26 000,- Kč pro JSDH 

Žalany, 

 

 

II. Bere na vědomí 

1) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky, 

2) zprávu kontrolního výboru, 

3) návrh rozpočtu obce a PO MŠ na rok 2022, 

4) rozpočtový výhled na roky 2022 až 2024, 



5) informaci o převodu hrobového místa č. Z 10 po zemřelém na veřejném pohřebišti v Bořislavi 

dle § 25 odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, 

6) že dne 24. 11. 2021 v 15,30 proběhne setkání k projednání podmínek nájmu na odstavné 

parkoviště v Bílce. 

 

 

III. Neschvaluje  

       1)  výpočet věcných břemen dle znaleckého posudku nebo dle výpočtu e – břemen pro    

            stavby pro ČEZ distribuce, 

      2)  využití p.p.č. 2 v k.ú. Bílka v rámci umístění sjezdu 

 

 

 IV. Určuje 

1)  ověřovatele zápisu: p. Hanu Rickerovou a p. Jiřího Vopravila 

 za zapisovatele: p. Jaroslava Pauzu 

 

  

 

Informace pro občany 

 

 

Nálepky na komunální odpad platí do 31. 01. 2022.  Nové nálepky budou 

vydávány v podatelně OÚ Bořislav v průběhu měsíce ledna 2022. 

 

Dne 25. 11. 2021 se uskutečnil poslední sběr a svoz bioodpadů pro letošní rok. 

V roce 2022 svoz bioodpadů bude zajišťovat firma FCC BEC, s.r.o. Lovosice, 

termín prvního svozu upřesníme po dodání svozového kalendáře. 
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