BOROTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
„PODZIM“
č. 151
vydává jako občasník Úřad městyse Borotín č.p. 57, tel., fax: 381 285 815
cena 10,- Kč

Městys Borotín získal v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 Zelenou stuhu za příkladný plánovitý
přístup obce ke zlepšování životního prostředí v obci a za posilování biodiverzity i vodního režimu
krajiny.
V úterý 2. října 2018 byly pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova v Hlavním sále Valdštejnského paláce,
sídle Senátu, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2018. Tato stuha se volí
ze 13 obcí, které zvítězily v krajských kolech soutěže. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže
Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí. Organizaci celostátní soutěže s podporou Ministerstva životního
prostředí zajišťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže si převzalo ocenění celkem 10 obcí. Náměstek ministra životního prostředí
Vladimír Dolejský předal zástupcům oceněných obcí poukaz Ministerstva životního prostředí k možnosti čerpat dotaci
z Národního programu životní prostředí.
Čestné uznání spolu s poukazem k možnosti čerpání dotace až do výše 500.000 Kč pro městys Borotín převzala
místostarostka Mgr. Lenka Pípalová.
Ocenění Zelenou stuhou získal Borotín již podruhé. Poprvé jsme uspěli v roce 1997.
Zelená stuha ČR 2018 – výsledky celostátního hodnocení
1. místo obec Ostopovice, Jihomoravský kraj
2. místo obec Číměř, Kraj Vysočina
3. místo obec Blatno, Ústecký kraj
- čestné uznání městys, Borotín Jihočeský kraj
- čestné uznání obec Písečná, Pardubický kraj
- čestné uznání obec Hodslavice, Moravskoslezský kraj
- čestné uznání obec Sadov, Karlovarský kraj
- čestné uznání obec Malé Svatoňovice, Královéhradecký
- čestné uznání obec Tlučná, Plzeňský kraj
kraj
- čestné uznání obec Velehrad, Zlínský kraj
V Olomouckém, Libereckém ani Středočeském kraji nebyla letos Zelená stuha udělena.

Setkání rodáků
Kamenná Lhota - V sobotu 15. září se
v Kamenné Lhotě sešlo 30 tamních
rodáků. Při té příležitosti vysvětili
sochu svatého Floriana, kterou si
místní nechali zhotovit ze sádry.
Obřad vykonal farář Koranda

z chotovinské farnosti. Na slavnosti

zazpívaly děti z borotínské základní
školy. Celou akci doprovázela živá
hudba, občerstvení, dobrá nálada
i počasí.

Nejstaršímu rodákovi Miloši Čejkovi je
91 let. Nejmladší rodačka Nikolka

Janoušková teprve nedávno oslavila
své první narozeniny, takže se

z pochopitelných důvodů nezúčastnila. V Kamenné Lhotě trvale žije 16 obyvatel, jejich věkový průměr je díky malé Nikolce 47,4 roků.
Zdroj: https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/setkani-kamennolhoteckych-rodaku-20180916.htm

Zveme Vás na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
u příležitosti oslav 100.výročí vzniku republiky,
a to v pátek 26. 10. 2018 od 20:00 hodin v sále Hostince u kostela.
K tanci a poslechu zahrají borotínská kapela Šmatýzanka a skupina Greto.
Srdečně Vás zveme na oslavu

100. výročí vzniku republiky,
a to v neděli 28. října 2018 v Borotíně.
Sejdeme se ve 14:00 hodin na rynku. Pietní část zahájí starosta Antonín Brož, o historii Československé republiky promluví
Antonín Podzimek. Památku obětí světových válek uctíme minutou ticha a položením věnce k Pomníku padlým.
Slavnost bude pokračovat na návsi, kde vytvoříme živou českou vlajku. Byli bychom rádi, kdyby se všichni účastníci sešli
oblečeni v barvách trikolory, tj. buď v barvě modré, bílé nebo červené.
Společně pak pustíme k nebi vlajku ze 100 balónků.
Příjemnou atmosféru nedělního odpoledne doplní lidová hudba a malé občerstvení.

Výsledky komunálních voleb 2018 konaných 05.a 06.října 2018 v Borotíně
1.Ing. Antonín Brož (7,99 % hlasů) získal 266 hlasů
2.Jiří Pejša (7,93 % hlasů) získal 264 hlasů
3.Karel Tůma (7,81 % hlasů) získala 260 hlasů
4.Lenka Pípalová (6,85 % hlasů) získala 228 hlasů
5.Ing. Jan Vavřík, Ph.D. (6,31 % hlasů) získal 210 hlasů
6.Tomáš Pazourek (6,13 % hlasů) získal 204 hlasů
7.Petra Tejnorová (6,01 % hlasů) získala 200 hlasů
8.RNDr. Markéta Čapková, Ph.D. (5,98 % hlasů)
získala 199 hlasů
9.Ing. Bc. Antonín Šmejkal (5,29 % hlasů) získal 176
hlasů

10.Miloš Němeček (5,08 % hlasů) získal 169 hlasů
11.Stanislav Bálek (4,71 % hlasů) získal 157 hlasů
12.Vladimír Novotný (4,71 % hlasů) získal 157 hlasů
13.Mgr. Ondřej Pacovský (4,56 % hlasů) získal 152
hlasů
14.Jitka Tejnorová (4,5 % hlasů) získala 150 hlasů
15.Lenka Törkelová (4,47 % hlasů) získala 149 hlasů
16.Milan Tejnor (4,44 % hlasů) získal 148 hlasů
17.Jan Kromka (4,08 % hlasů) získal 136 hlasů
18.Roman Růžička (3,15 % hlasů) získal 105 hlasů

Omluva voličům
Omlouvám se všem, kteří podepsali petici voličů podporující mou kandidaturu do zastupitelstva obce. Po zvážení všech pro a proti
jsem kandidátku nepodala. Děkuji všem za projevenou důvěru.
Jana Čermáková

Dožínky opět roztančily statek v Borotíně
Když se v sobotu dopoledne otevřela brána na statku Starý zámek v Borotíně, bohatý program sliboval pěknou podívanou a pro
děti možnost se vydovádět… Zamračená obloha naháněla pořadatelům strach, ale obavy byly zbytečné. Také letos sluníčko svítilo
a dožínky se opět vydařily. Děti z borotínské školy tradičně zahájily dožínkovou slavnost, pěkně zahrály a zazpívaly. Poté
pohádková babička Marie Šťastnová předvedla vázání povřísel, stavění panáků a mlácení obilí cepem. Úžas na tvářích
návštěvníků vzbudila Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou. Zpěváci a tanečníci v nádherných blatských krojích svým
vystoupením potěšili přítomné a rozveselili celý dvůr. Zasloužený potlesk sklidil také kejklíř Vojta Vrtek, který pobavil malé
i velké. Komentovaná prohlídka hradu Borotín s průvodcem Pavlem Schaferhansem zaujala milovníky historie.
Dožínkový průvod, tentokrát rozzářený krásnými jarošovskými kroji, v čele s povozem Antonína Hrdiny, se zpěvem vešel do
diváky „obleženého“ dvora.
Věnec z obilí převzal borotínský starosta Antonín Brož. Lidová muzika v podání pánů Kotrbáčka a Holana skvěle doplnila dobrou
náladu na statku. Ukázku stloukání másla pěkně postaru předvedla Pavla Burziková. Také mladý kovář Josef Buriánek představil
své řemeslo. Dožínkový program zakončily děti z borotínské školy pod vedením Mirky Komárkové Halamové svým tanečním
vystoupením v lidovém duchu.
Větší děti měly možnost vyřádit se v labyrintu ze slámy, ti nejmenší se zabavili na hrachovém hřišti. Ve dvoře bylo možno
nakoupit květiny a
dekorace, bylinné masti,
tinktury a oleje,
marmelády, jablečný mošt,
med a perníčky, sýry,
korálky a jiné suvenýry.
Občanské sdružení
Barokní dvůr Borotín
děkuje všem, kteří na
dožínky přišli. Akce se
konala za finančního
přispění městyse Borotín,
Jihočeského kraje a firmy
Rumpold. Výtěžek
z letošních dožínek půjde
na obnovu špejcharu.

Jana Čermáková

Hádanka
Poznáte všechny ženy z fotografie i místo, kde kopily seno? Správnou odpověď čekáme na radnici do 30. 11. 2018.
Každý, kdo odpoví na obě otázky správně, dostane zdarma vstupenku na adventní výstavu v Borotíně,
která se koná 1. 12. 2018.
Milena Peterková

Vítání občánků
V neděli 14.10.2018 jsme na radnici přivítali nové občánky Borotína – Tomáše Kubece, Hanu Klejnovou,
Stellu Kardovou, Jakuba Pacovského, Jana Flachse, Karla Kubáta, Eduarda Plocka a Josefa Törkela.
V příjemném prostředí obřadní síně se rodiče s dětmi setkali se zástupci obce. Přítomným zazpívali žáci naší
základní školy. Po projevu starosty rodiče převzali dárky a zapsali se do pamětní knihy.

Zastupitelstvo městyse informuje
Na zasedání 30. srpna 2018 projednávalo především tyto
záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr
dodavatelů, projednání smluv
1. Modernizace tělocvičny ZŠ
Pokračují práce na projektu. Po odstranění stávajícího
povrchu tělocvičny byly odhaleny zjevné vady podkladového
betonu. Byl dodán nový beton ve výšce cca 6cm, který byl
doplněn o dilatační spáry a v místech pnutí “sešit” ocelovými
sponami. Následně byl položen nový povrch. Bylo upraveno
sportovní náčiní (tyče na šplh, žebřiny) a střídačky. Chybí
doupravit koše na basketbal.
Chybí dokončit montáž dveří v interiéru, výměnu střechy,
upravit podhledy u vstupu, dokončit fasádu. Smluvní termín
dokončení akce je 15. 9. 2018 Obec bude trvat na dodržení
termínu, případně na uplatňování penále.
2. Multifunkční hřiště
Práce na projektu byly zahájeny. Ve výkopu pro nádrž na
dešťovou vodu se shromažďuje spodní voda. Zastupitelé
diskutovali o návrzích řešení. Je třeba vyřešit přístupovou
cestu ke hřišti. Bude upravena část zahrádek u č. p. 153,
posunut plot a vybudována přístupová cesta. Dále je nutno
dovést ke hřišti el. proud. Vedení bude taženo od šaten u
hřiště. Akci provede firma p. Josefa Kulvajta na přímou
objednávku obce.

3. Inženýrské sítě Na Sušárně
Propojení vodovodu je dokončeno. Pokračují další přípravné
práce na projektu.
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací.
4. Oprava místní komunikace z Chomoutovy Lhoty do
Pikova a Vestce
Stavba byla předána. 31. 8. 2018 začne oprava části z Pikova
do Vesce. Nebudou uzavírky cest, omezení bude řešeno
pouze dopravním značením omezujícím vjezd.
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací.
Vzhledem k tomu, že je v obci technika firmy VIALIT na
opravu komunikací, jeví se zastupitelům výhodné nechat
opravit části některých komunikací v obci. Dojde k výrazné
úspoře financí /náklady spojené s přistavením techniky/.
Firma VIALIT zpracovala cenové nabídky na opravu a
penetraci komunikace v Chomoutově Lhotě, cesty “k
Říhovým” a u řadovek, parkoviště u zdravotního střediska.
Zastupitelstvo schvaluje realizaci oprav komunikací.
5. Rekonstrukce sportoviště – Malé hřiště
Proběhlo ošetření zeleně dle projektu, plocha hřiště je
připravena pro založení nového trávníku. Bude dodána nova
ornice a založen trávník. Realizace dle počasí. Do vjezdu na
male hřiště navrhují zastupitelé umístit sklopnou zábranu
proti vjezdu automobilů, případně čtyřkolek.

6. Dopravní automobil pro hasiče
Zastupitelé vzali na vědomí podpis smlouvy s dodavatelem.
Automobil by měl být k dispozici v průběhu podzimu.
7. Přestavba č. p. 88
Akce se chýlí k závěru. Rada obce navrhuje formu pronájmu
obálkovou metodou, nájem časově omezen, minimální výše
70,- Kč/m2.
8. Přestavba sklenářství
Akce je dokončena. Rada města schválila výši nájemného
55,- Kč/m2 a přidělení bytu jako náhradu za sociální bydlení
v č. p. 88.
9. Rozvoj polytechnické výchovy
Na akci byla poskytnuta dotace ve výši 76.000,- Kč, projekt
bude realizován v omezeném rozsahu tak, aby bylo dodrženo
procento spolufinancování. Mgr. Lenka Pípalová seznámila
zastupitele s vybraným vybavením. Zastupitelstvo schvaluje
realizaci projektu dle předloženého návrhu vybavení.
10. Využití č. p. 1
Na minulém zasedání zastupitelé diskutovali o návrhu na
rekonstrukci č. p. 1 na hasičskou zbrojnici s garážemi
pro hasičská auta, zázemím pro hasiče a skladovací prostory
pro hasiče. Byl zpracován návrh stavebního řešení budovy po
rekonstrukci.
Na obec se s žádostí o pronájem č. p. 1 obrátil pan Sláma,
který by zde rád zřídil klempířskou dílnu a prodejnu
hospodářských potřeb, dvůr by využil jako sklad.
Tato žádost není v souladu se záměrem zastupitelstva.
Starosta nabídl panu Slámovi pomoc při jednání s vedením
Jednoty ohledně pronájmu části budovy s prodejnou COOP.
Zastupitelstvo neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem č.
p. 1 a pověřuje starostu a místostarostku pokračováním prací
na projektu rekonstrukce č. p. 1 dle usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva.
11. Modernizace budovy ZŠ
Zastupitelé vzali na vědomí postup příprav pro vyhlášení
výběrových řízení.
12. Oprava hřbitovů a kapličky Sv. Antonína
Zastupitelé vzali na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací na
opravu hřbitovních zdí v Borotíně a Kostelci a opravu
kapličky Sv. Antonína. Připravují se výběrová řízení. Dle
rozhodnutí rady městyse byly obeslány firmy: Procházka
borotínská s. r. o., Pěknic, Soldát. VŘ administruje Ing.
Václav Pivokonský. Realizace projektu je do června 2019.
Zastupitelstvo schvaluje postup při realizaci výběrových
řízení pro realizaci projektů.
Příprava voleb do zastupitelstva městyse Borotín
Volby se uskuteční ve dnech 5. – 6. 10. 2018 ve školní jídelně
Základní školy Borotín, v obci bude jeden volební okrsek.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Čermáková. Další
členy volební komise jmenuje starosta. První jednání volební
komise proběhne dne 11. 9. 2018 od 19,00 na radnici
v Borotíně.
Projednání obecně závazných vyhlášek
1. Obecně závazná vyhláška o odpadech
Zastupitelé projednali znění OZV o odpadech.

Zastupitelstvo schvaluje znění OZV č. 1/2018 o odpadech a
pověřuje starostu a místostarostku jejich podpisem a
zveřejněním.
2. Požární řád
Zastupitelé projednali znění nového Požárního řádu OZV č.
2/2018.
Zastupitelstvo schvaluje znění Požárního řádu a OZV č.
2/2018 /zrušovací/ a pověřuje starostu a místostarostku jejich
podpisem a zveřejněním.
Prodej nadbytečného obecního majetku
Zastupitelé projednali způsob prodeje nadbytečného
obecního majetku, jedná se zejména o použitý materiál či
vybavení, které obci zůstaly po různých rekonstrukcích.
Cenový návrh prodávaného majetku:
Střešní tašky LETKY
2,- Kč/kus
Střešní tašky BETA
4,- Kč/kus
Zářivky
100,- Kč/kus
Demontovaná plastová okna
1000,-Kč/kus
Plechy ze střechy ze sportovní haly – budou oceněny po
demontáži.
Dále zastupitelé projednali prodej surových kmenů z těžby
z obecních lesů
za 600,- Kč/plnometr + 150,- Kč/plnometr za dopravu. Ceny
jsou bez DPH.
Zastupitelstvo schvaluje navrhovaný způsob prodeje
obecního majetku dle výše uvedeného ceníku.
Ukončení pronájmu č. p. 259.
Zastupitelé projednali výpověď pronájmu č. p. 259 k 30. 9.
2018 a pověřuje RM vyhlášením záměru na pronájem od 1.
10. 2018.
Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájmu současnému
nájemci č. p. 259 k 30. 9. 2018 a vyhlášení záměru na
pronájem č. p. 259 od 1. 10. 2018 s možností následné koupě
nemovitosti.
Ukončení pronájmu obecní hospody
Zastupitelé projednali výpověď nájmu obecní hospody k 31.
10. 2018. Diskutovali o způsobu vyhlášení nového záměru
pronájmu. Pokud bude předmětem pronájmu pouze hospoda,
bude minimální nájemné stanoveno na 500,- Kč/měsíc. V
případě, že bude předmětem pronájmu také byt, bude
minimální
nájemné
stanoveno
na 4.000,- Kč/měsíc. Zastupitelstvo schvaluje navrhovaný
způsob pronájmu obecní hospody a pověřuje RM vyhlášením
záměru.
Fixace hypotečního úvěru
Zastupitelé projednali možnosti a podmínky fixace
hypotečního úvěru na řadové domy v Komerční bance.
Zastupitelstvo schvaluje fixaci hypotečního úvěru
v Komerční bance na 3 roky s úrokovou sazbou 2,32%.
Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.
6.
Čistírna odpadních vod
Zařízení pro odstraňování fosforu je připraveno ke kolaudaci,
je funkční. Kolaudace proběhne v průběhu září.

ČOV je dimenzována na 768 ekvivalentních obyvatel. V
současné době je kapacita ČOV téměř naplněna. Denně je
možné přidat max. 4 m3 fekálií.
Zastupitelé diskutovali o způsobu poskytování služby
vyvážení žump. Odvoz fekálií bude realizován pouze pro
nemovitosti v obci a osadách, v sousedních obcích pouze
výjimečně, v zásadě ne. Zastupitelstvo schvaluje navrhovaný
způsob poskytování služby vyvážení fekálií do obecní ČOV.
Upomínkové předměty obce
Zastupitelé projednali nákup prezentačních a upomínkových
předmětů s logem obce. Mgr. Lenka Pípalová připravila
ukázky několika předmětů (láhev na vodu, placatka, deštník,
propiska). Zastupitelé byli vyzváni k podávání dalších
návrhů.
Zastupitelstvo
schvaluje
pořízení
upomínkových
a prezentačních předmětů z rozpočtu obce a jejich následný
prodej v prostorách Pošty partner.
Informace ZŠ a MŠ Borotín
Mgr. Lenka Pípalová informovala zastupitele o situaci ve
škole. Do ZŠ v září nastoupí 194 žáků (kapacita 200). V
pátém ročníku budou třídy V. A a V. B. Podařilo se získat
aprobovaného učitele matematiky. Personální obsazení školy
i školky je plně zajištěno.
Do MŠ nastoupí 52 dětí. Vzhledem k zákonným podmínkám
snižování počtu dětí ve třídách v závislosti na umisťování dětí
mladších tří let a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
je kapacita MŠ plně obsazena. Zákonná povinnost umístění
všech dětí ze spádové oblasti, které dosáhnou k 1. 9. 2018 tří
let věku, byla splněna.
V průběhu prázdnin byla opravena obě auta pro svoz žáků.
Ford je již v provozu, VW Transportér bude k dispozici v
průběhu září.
Závěrečná schůze zastupitelstva
Zastupitelé vzali na vědomí konání závěrečné schůze
zastupitelstva ve volebním období 2014 – 2018, které se
uskuteční ve čtvrtek 4. 10. 2018 od 18,00 hodin na radnici v
Borotíně.
Připojení MK 2242/2 u rybníka Babinec a účelové
komunikace 2242/1.
Zastupitelé projednali žádost obce Borotín o připojení místní
komunikace na pozemku č. 2242/2 a účelové komunikace na
pozemku 2242/1, vše v k. ú. Borotín. Dále projednali
technické parametry lávky na pomocném přelivu na
komunikaci p. č. 2242/1. Jako dostatečná byla shledána
nosnost lávky pro vozidla do 3,5 t.
Zastupitelstvo schvaluje připojení výše uvedených
komunikací.
Finále soutěže o Zelenou stuhu
Zastupitelé vzali na vědomí návštěvu hodnotící komise
celostátního kola Zelené stuhy, konané v rámci soutěže
Vesnice roku 2018. Proběhne dne 5. 9. 2018 od 9,00 hod.
Komisi bude provázet starosta, místostarostka a Ing. Karel
Tůma.

Situace na “Sběrném dvoře v Chomoutově Lhotě”
Zastupitelé konstatovali nutnost provedení technických i
organizačních opatření na místě pro shromažďování a třídění
odpadů v Chomoutově Lhotě.
Žádost o příspěvek na Dožínky 2018
Zastupitelé projednali žádost o příspěvek na Dožínky 2018 od
Barokního dvora Borotín, z. s. Zastupitelstvo schvaluje
příspěvek ve výši 2.000,- Kč .
Na zasedání 4. října 2018 se řešily především tyto
záležitosti:
Opět se projednával postup prací na obecních stavbách,
granty, výběr dodavatelů, projednání smluv
1. Modernizace tělocvičny ZŠ
Akce měla být dokončena 15. 9. 2018. Není hotová střecha a
další klempířské práce, dokončuje se fasáda, chybí vnitřní
dveře v tělocvičně a nářaďovně, dokončuje se podhled u
vstupu do haly. Dále je třeba odstranit řadu drobných vad a
nedodělků, zejména na oknech a fasádě. Zhotovitel navrhuje,
že obci nebude fakturovat vícepráce, které byly s rekonstrukcí
spojeny, a na oplátku obec nebude uplatňovat nárok
na penále. Na žádost obce předložil vyčíslení víceprací, které
ale neodpovídá skutečnosti a není zpracováno dle
položkového rozpočtu, výčet méněprací zhotovitel do
zahájení jednání nepředložil.
Zastupitelstvo neschvaluje navrhovaný způsob řešení vad a
nedodělků v tělocvičně, obec bude postupovat dle SoD
(smlouva o dílo) a jejího dodatku č. 1. Zastupitelstvo pověřuje
radu městyse dalším jednáním se zhotovitelem.
2. Multifunkční hřiště
Práce pokračují dle harmonogramu. El. přípojku ke hřišti
dodá firma ELTA s. r. o. za 76.535,- Kč bez DPH. Bude
zbourán plot mezi střídačkami a po dokončení prací postaven
nový plot okolo celého areálu multifunkčního hřiště. Část
pozemků za plotem je v soukromém vlastnictví, obec má
zájem pozemky upravit a ozelenit, aby byla lepší údržba v
okolí plotu. Nádrž na dešťovou vodu bude upravena tak, aby
voda mohla být používána k zalévání hřiště. Je třeba vyřešit
způsob užívání a správcovství hřiště.
Zastupitelstvo schvaluje postup prací na akci,
elektroinstalace, oplocení a terénních úprav okolo plotů a
pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemků.
3. Oprava místní komunikace z Chomoutovy Lhoty do
Pikova a Vesce
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na akci. Chybí
dokončit vyrovnání propadlin a zametení cesty. Současně s
akcí došlo k opravě cest v Chomoutově Lhotě, Na Sušárně, u
řadovek a u zdravotního střediska. Obec využila toho, že zde
již byly stavební stroje, proto byly nabídky na opravy
levnější.
4. Rekonstrukce sportoviště – Malé hřiště
Zastupitelé vzali na vědomí, že akce pokračuje dle
harmonogramu a je připravováno vyúčtování akce.
5. Přestavba č. p. 88
Akce se chýlí k závěru. Pro zájemce bude před vyhlášením
záměru na pronájem uskutečněn den otevřených dveří. Garáž
bude přestavěna na skladovací prostory pro nájemníky a
kotelnu.

Zastupitelstvo schvaluje vybudování skladovacích prostor
pro nájemníky a kotelny v garáži v č. p. 88.
6. Polytechnická výchova v ZŠ Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí dokončení projektu, připravuje se
vyúčtování.
7. Modernizace budovy ZŠ
Bylo vyhlášeno výběrové řízení. Výběrová komise pracovala
ve složení: Antonín Brož, Václav Pivokonský, Tomáš
Pazourek, Petra Tejnorová a Jiří Pejša. Výzva byla zveřejněna
na portálu zadavatele. Došlo celkem 8 nabídek. Výběrová
komise vyhodnotila a jako nejvýhodnější doporučuje
zastupitelstvu k výběru nabídku firmy ACG REAL s. r. o.
Praha za 14 347 308,69Kč. Termín realizace je 08/2019.
Výběrové řízení na vybavení se připravuje,
Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele firmu ACG REAL
s. r. o. Praha.
8. Oprava sakrálních staveb
Jedná se o celkovou opravu hřbitovů a jejich okolí v Borotíně
a v Kostelci a kapličku sv. Antonína. Bylo vyhlášeno
výběrové řízení. Výběrová komise pracovala ve složení:
Antonín Brož, Václav Pivokonský, Tomáš Pazourek, Petra
Tejnorová a Jiří Pejša. Byla doručena jedna nabídka od firmy
Procházka borotínská s. r. o. Výběrová komise vyhodnotila
a jako nejvýhodnější doporučuje zastupitelstvu k výběru
nabídku firmy Procházka borotínská s. r. o. za 832 616,21Kč,
880 576,37Kč a 29 709,22Kč. Termín realizace projektu je do
června 2019.
Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele firmu Procházka
borotínská s. r. o.
9. Příprava 5. vrtu vodovodu
Zastupitelé diskutovali na návrh starosty o možnosti realizace
pátého vrtu na pitnou vodu. Je možno jej zbudovat v lokalitě,
kde jsou ostatní vrty a napojit na obecní vodovod.
Zastupitelstvo schvaluje vybudování pátého vrtu na pitnou
vodu a pověřuje starostu dalším jednáním.
10. POV JČ kraje
Z POV pro rok 2018 bude uhrazena část neuznatelných
nákladů na zateplení ve sportovní hale, které je součástí akce
Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín. Dotace ve výši
250.000,- Kč byla poskytnuta Jihočeským krajem. Celková
výše nákladů na zateplení je 1.065.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
11. Aktualizace investičních projektů pro MAP ORP
Tábor
Zastupitelstvo projednalo seznam investičních akcí, které
jsou zařazeny do MAP ORP Tábor pro školství.
12. POV městyse Borotín na roky 2019 a 2020
Zastupitelé aktualizovali seznam navrhovaných akcí pro POV
městyse Borotín na roky 2019 a 2020.
Zastupitelstvo schvaluje seznam akcí a doplnění POV na roky
2019 a 2020.
13. Ukončení nájemních smluv
*Zastupitelé projednali podmínky nové nájemní smlouvy a
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na č. p. 259. Dle podmínek
finančního ústavu, který poskytuje novému nájemci a
budoucímu kupujícímu hypoteční úvěr na úhradu zálohy na
kupní cenu, bude záloha vyplacena po podpisu nájemní
smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Součástí
smlouvy je ujednání o odstoupení od smlouvy v případě
neuhrazení kupní ceny do konce října 2018.

*Zastupitelstvo schvaluje znění nájemní smlouvy o budoucí
smlouvě kupní za podmínek uvedených výše.
Zastupitelstvo schvaluje úhradu zálohy na kupní cenu bývalé
nájemnici paní Monice Kellerové po obdržení zálohy od
nového nájemce.
*Dále zastupitelé projednali výpověď nájemní smlouvy a
smlouvy o budoucí smlouvě kupní na č. p. 260 a výpovědi
nájemních smluv na byty v č. p. 261 a 263.
Zastupitelstvo schvaluje dvouměsíční výpovědní lhůty
u všech výpovědí. Lhůta může být zkrácena v případě
dřívějšího pronájmu dalším osobám. Rada městyse je
pověřena vyhlášením záměrů na pronájem bytů I řadového
domu.
Zelená stuha 2018
Zastupitelé vzali na vědomí zisk Zelené stuhy Jihočeského
kraje za péči o zeleň za rok 2018. Ocenění je spojeno s
finanční dotací až do výše 500.000,- Kč.
Žádost o koupi pozemků
Zastupitelé projednali žádost pana Švece o odprodej části
pozemku 1249/31 v k. ú. Borotín za účelem zřízení parkoviště
pro nájemníky domu č. p. 124.
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku a pověřuje
starostu dalším jednáním ohledně zřízení parkoviště na
obecním pozemku za podmínky dodržení průjezdnosti
komunikace.
Zřízení elektrické přípojky
Zastupitelé projednali vyjádření ke stavbě elektrické přípojky
v Kamenné Lhotě, pan Žaloudek, kabel NN.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení elektrické
přípojky a pověřuje starostu zveřejněním záměru zřízení
věcného břemene na zřizovanou přípojku.
Dále zastupitelé projednali vyjádření ke stavbě elektrické
přípojky v Borotíně, pan Marek, přípojka NN.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení elektrické
přípojky a pověřuje starostu zveřejněním záměru zřízení
věcného břemene na zřizovanou přípojku.
Žádosti o příspěvky
Zastupitelé projednali žádost o příspěvek na Setkání rodáků
Kamenné Lhoty 2018.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Setkání rodáků ve výši
2.000,- Kč
Zastupitelé projednali žádost Lesánku z.ú. o podporu projektu
“Včelaření jako hobby, aneb není včela jako včela”.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Projednání stížnosti
Zastupitelé projednali stížnost nájemníků obecních bytů v č.
p. 261, 262 a 263 na porušování pravidel občanského soužití
nájemníky obecního bytu.
Zastupitelstvo pověřuje radu obce a starostu jednáním
s nájemníkem uvedeným ve stížnosti.
Rozpočtové opatření
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 7, které
schválila Rada městyse, a projednali rozpočtové opatření č. 8.
Obě jsou přílohou zápisu.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7
a schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Sbírka pro obec Prameny
Zastupitelé projednali žádost o finanční podporu pro obec
Prameny, která se dlouhodobě potýká s vysokou zadlužeností
vinou nevydařeného podnikatelského záměru obce.
Zastupitelstvo neschvaluje finanční podporu obci Prameny.
Zeleň v obci
Zastupitelé projednali možnosti a způsob ošetření zeleně v
katastru obce, která zasahuje do komunikací a za hranice
pozemků majitelů stromů a keřů. Majitelé stromů a keřů mají
povinnost zajistit, aby zeleň nepřerůstala přes hranice a
nebránila silničnímu provozu. Vlastníci zeleně, která brání
silničnímu provozu, budou na tuto skutečnost upozorněni, v
případě nečinnosti bude zeleň ošetřena zaměstnanci obce.
Zastupitelé projednali podnět na obnovení závozu masa v
pojízdné masně.

Osvětová beseda Borotín se stane vyhlašovatelem veřejné
sbírky na podporu opravy kazatelny v místním kostele.
Kazatelna byla odvezena k rekonstrukci a bude opět
instalována zpět.
Pan Jan Vavřík upozornil na nerovnosti na opravované cestě
do Pikova.
Zastupitelé projednali oslavy 100. výročí založení republiky.
Zastupitelstvo schvaluje konání akcí u příležitosti oslav stého
výročí založení republiky a pověřuje kulturní komisi ve
spolupráci s Osvětovou besedou uspořádáním akcí.
Mgr. Lenka Pípalová poděkovala zastupitelům za
vstřícnost a spolupráci se Základní školou a Mateřskou
školou Borotín.
Ing. Antonín Brož poděkoval zastupitelům za jejich práci
v průběhu volebního období a popřál všem mnoho
osobních úspěchů a kandidátům mnoho úspěchů
v komunálních volbách

Paní Jana Čermáková poděkovala zastupitelům za příspěvek
i pomoc na Dožínkách na statku.

*******************************************************************
Informace ze ZŠ a MŠ Borotín
I když léto ještě zdaleka neskončilo, začal 3. září nový školní rok. Během prázdnin jsme všichni odpočívali po náročném
školním roce.
Do základní školy nastoupilo 17 nových prvňáčků a několik žáků do vyšších ročníků, takže je ve škole již 193 žáků.
Podařilo se nám rozdělit žáky pátého ročníku do dvou tříd, máme tedy historicky poprvé ve škole áčko a béčko a celkem
deset tříd. Pedagogický sbor posílily paní učitelky Anna Pultarová a Božena Kabíčková, speciální pedagožka Lenka
Havránková a asistentka pedagoga Martina Svatošová.
Jako tradičně nabízíme i letos dětem možnost navštěvovat školní jídelnu, školní družinu a školní klub a celou řadu
zájmových kroužků. Pro děti z míst, kam nejezdí hromadná doprava, zajišťujeme dopravu dvěma školními mikrobusy.
Hlavními úkoly letošního školního roku je kvalitní výuka a vzdělávání a také nabídka kvalitních exkurzí a akcí k doplnění
výuky. Mezi ty nejzajímavější, které již letos proběhly, můžeme určitě zařadit návštěvu reprezentativních prostor
Pražského hradu či letové ukázky dravých ptáků. Na celou řadu dalších se společně s dětmi moc těšíme.
Ve školce máme plno. Ve
dvou třídách je celkem 49
dětí. Kapacita školky je 56
míst, ale ze zákona je
kapacita snižována při
zařazení dětí mladších tří et
a dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Ve
školce pracuje nová paní
asistentka Věra Dubská.
Také děti ze školky čeká celá
řada
zajímavých
akcí,
například divadlo, plavání či
hravé lyžování na Monínci.
Společně se všichni těšíme
na nové informace i zážitky.
A určitě jich bude plno.
Mgr. Lenka Pípalová,
ředitelka školy

Kurzy
O prázdninách proběhl v Hostinci u kostela kurz aranžování, vedený paní Vlaďkou Stiborovou. Sešlo se deset dospělých zájemců o aranžmá a
jeden malý šikovný Filip Stibor. Vlaďka všem poradila se založením podkladu a každý dle své fantazie a přinesených květin a trav si misku ozdobil.
Poté ukázala, jak se dělá věnec ze živých květin. A udělala pěkné věnce z květů hortenzie, které si účastnice hned rozebraly.
Věnce jim budou dlouho tento kurz připomínat, protože dostaly i návod, jak věnec později usušit a nazdobit jako suchou vazbu. Bylo to příjemné
prázdninové setkání. Děkuji členkám OB paní Vlaďce Stiborové za úžasné vedení kurzu a paní Hance Malenické, coby asistentce a pomocnici
Vlaďky.
Také děkuji Tereze Illové, že nám bezplatně půjčuje ke kurzům prostory hostince. Kurzy tradičních řemesel pokračují kurzem keramiky, který
bude probíhat ve školních dílnách pod vedením Lenky Pípalové.
Začínáme ve středu dne 24. října 2018 v 18 hodin,
kurz bude pokračovat vždy po čtrnácti dnech, tedy 7. listopadu, 21. listopadu a 5. prosince.
Můžete si vyrobit drobné dárky, zápichy do květináčů, domovní znamení nebo domovní čísla, květináč, sošku apod. Jeden večer bude věnován
práci na hrnčířském kruhu pod vedením Kláry Kabíčkové.
Cena kurzu na všechny večery celkem je 200,- Kč. Kurzovné bude vybráno při prvním kurzu. Kapacita tohoto kurzu je 20 účastníků.
Přihlásit se můžete u paní Lenky Pípalové na tel: 739 572 481
Připravujeme kurz zdobení perníčků, kurz pletení mašlovaček a kurz výroby svíček z pravého včelího vosku.
Milena Peterková

Připravujeme pro Vás…




09.11.2018 - lampionový průvod, sraz v 17:00 hodin u Základní školy v Borotín
01.12.2018 - nasvěcení stromečku na borotínském rynku od 16:30 hodin

08.12.2018 - benefiční adventní koncert v kostele Nanebevstoupení Páně od 17:00 hod
(vystoupí violoncellový soubor ZUŠ Tábor pod vedením p.uč. Semlerové)



15.12.2018 - benefiční adventní koncert v kostele Nanebevstoupení Páně od 18:00 hod
(vystoupí komorní pěvecký sbor DOMINO Tábor)



22.12.2018 - vánoční zpívání v kostele Nanebevstoupení Páně od 15:00 hod (vystoupí děti ZŠ Borotín)

Adventní výstava
Osvětová beseda pořádá již tradiční adventní výstavu, a to

v sobotu 1. prosince 2018, od 9 do 16 hodin na sále Hostince u kostela.
K vidění i koupi budou - adventní vazby, dekorace, svícny, věnce a svíčky z pravého včelího vosku, polštářky, figurky a jiné
šití, zdobené perníčky, výrobky z bylinek, zdobené svíčky, vánoční cukroví i zákusky, pečené čaje,
mašlovačky z husího peří a další zboží.
Těšit se také můžete na výstavu panenek paní Kordačové.
Neodmyslitelná je účast přadleny paní Šťastnové, tentokrát s překvapením.
S občerstvením pro návštěvníky opět pomohou děti z borotínské základní školy.

Zveme Vás

ČERTOVSKÉ ROJENÍ,
které se bude konat
na sále Hostince u kostela
v neděli 2.prosince 2018
od 14:00 hod
Na děti čeká řada soutěží, diskotéka,
otevření pekla
bonbónový déšť přímo
z pekla
a malý dárek od
čertíka

Dušičková výstava
Zahradnictví Na Sušárně, Borotín 176, Vám připomíná otevírací dobu,
a to každý čtvrtek a sobotu vždy 9-12 a 14-17h.
Dále Vás všechny zveme na prodejní Dušičkovou výstavu, která se bude konat
od 25. 10. -28. 10. v prostorách zahradnictví.
Připravujeme pro Vás věnečky, košíčky, misky, truhlíky, kytice, keramická strašidýlka,
chryzantémy, vřesy, drátovce a mnoho jiných dušičkových dekorací.
Těšíme se na Vás!
Zpříjemněte si podzimní procházku návštěvou našeho zahradnictví!
Příští výstava už bude vánoční.
Vlaďka Stiborová

Jednota Borotín Vám oznamuje, že i letos bude
pořádat

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v naší prodejně.
Uskuteční se dne 04.12.2018
od 15:30 do 16:30 hodin.
Od začátku prosince přijímáme objednávky na Vánoce.
Můžete u nás objednat večky, vánočky, vlašské
saláty, vinnou klobásu, maso, zákusky a také kapry.
Zhotovíme i dárkové balíčky na přání

Cvičení s Katkou
Kondiční a zdravotní cvičení vhodné pro všechny, kdo chce rozhýbat tělo, posílit svaly a zvýšit fyzickou kondici, které se koná ve
sportovní hale v Borotíně.
září, říjen
St 12.09
Po 17.09.
St 10.10
Po 15.10
St 24.10
Po 29.10

09:45 - 10:45 hod
19:30 - 20:30 hod
09:45 -10:45 hod
19:30 - 20:30 hod
09:45 - 10:45 hod
19:30 - 20:30 hod

listopad, prosinec
Po 12.11. 19:30 - 20:30 hod
St 21.11. 09:45 - 10:45 hod
Po 26.11. 19:30 - 20:30 hod
St 05.12. 09:45 - 10:45 hod
Po 10.12. 19:30 - 20:30 hod
St 19.12. 09:45 - 10:45 hod

Diakonie Broumov ve spolupráci s Městysem Borotín pořádá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
od 22.10.2018 do 14.11.2018
věci odevzdávejte po telefonické domluvě na čísle 381 285 815 do č.p. 88
Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/,lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

