
 
 
 

  

Bořislavské rozhledy 
 

 

Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky                                                                    ČERVEN 2022                                

 

Program a termín 34. (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 7 z 

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

 

 Zastupitelstvo obce Bořislav 

 

I. Schvaluje 

1) návrh programu tak, jak byl navržen, 

2) rozpočtové opatření č. 4/2022 na straně příjmů ve výši 204 052,- Kč na straně výdajů ve výši 

128 000,- Kč, financování ve výši – 76 052,- Kč, 

3) pronájem p.p.č.72/2 o výměře 75 m2 a p.p.č.72/4 o výměře 86 m2 v k.ú. Bořislav za 

podmínek, že předmětné parcely nebudou oploceny, 

4) schvaluje počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 až 2026 na 9 osob, 

5) dodavatelem opravy přístupu do objektu č .p. 131 firmu Bakar, 

6) darovací smlouvu ve prospěch obce Bořislav na p.p.č. 113/5, 112/8 a 112/9, 

7) pořízení nového plynového kotle do bytové jednotky v čp. 20 

8) vyhlášení výběrových řízení na následující investiční akce – VO spodní Bořislav, oprava 

budovy OÚ, oprava budovy bývalé hasičárny, oprava komunikace na p.p.č. 1043/1 v k.ú. 

Bořislav, 

9) soutěže druhého ročníku Bořislavské kopačky, 

10) záměr obce pronajmout část pozemku 661/1 v k.ú. Bílka o velikosti cca 25 m2 

11) záměr pronajmout části p.p.č. 486/9 v k.ú. Bořislav o velikosti cca 20 m2 

12) provedení auditu za rok 2022 firmu 22Hlav s.r.o. 

13) odpis zmařené investice – projektová dokumentace (revitalizace údolí z let 2005/2006/2010) 

evidovaná na SÚ 042 ve výši 283 634,- Kč. 

 

II. Bere na vědomí 

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

2) zprávu kontrolního výboru, 

 

III. Neschvaluje 

      1) návrh smlouvy o výpůjčce kostela sv. Kateřiny, 

      2). záměr obce prodat nebo pronajmout část p.p.č. 836/1 v k.ú. Bořislav. 

 

 IV. Určuje a pověřuje 

1)  ověřovatele zápisu: p. Luďka Kuříka a p. Jiřího Vopravila 

2)  za zapisovatele: p. Hanu Rickerovou 

3)  starostu obce jednáním ve věci přípravy smlouvy o výpůjčce kostela. 

 

 

 

 



Pozvánka 

 

DRUHÝ ROČNÍK BOŘISLAVSKÉ KOPAČKY 

 

V sobotu 27. 8. 2022 proběhne v areálu bývalého koupaliště, nyní multifunkční hřiště, druhý ročník 

Bořislavské kopačky. Součástí této akce bude zábavné odpoledne, jak pro děti, tak pro dospělé. Pro 

děti bude připraven skákací hrad. Sportovní den zakončí živá hudba, občerstvení zajištěno. 

Informace budou upřesněny na webových stránkách obce. 

 

 

Upozornění 

 

Obecní úřad upozorňuje občany na vážný nedostatek vody ve zdrojích, které napájí veřejný 

vodovod. Napouštění bazénů a zalévání zahrádek vodou z veřejného vodovodu může způsobit 

přerušení dodávek vody i pro základní potřeby všech občanů.                                                                         

Děkujeme za ohleduplnost a pochopení. 

 

 

 

Informace pro občany 

 

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad od 4. 7. 2022 do 8. 7. 

2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení 

 

Čerpací stanice MOL v Bořislavi příjme brigádníka, více informací na tel. č. 725 427 477. 

 

 

 

 

Přání 
 

 

Přejeme všem krásné prázdniny, příjemnou 

dovolenou plnou sluníčka, pohody a veselých 

zážitků.  

                                                                                           Aleš Navara 
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