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Setkání Borotínů
V sobotu 14. srpna 2021 k nám opět
zavítali po pěti letech kamarádi
z moravského Borotína. Naše hosty po
příjezdu přivítal starosta obce ing.
Karel Tůma, následovalo malé
pohoštění a promítání záznamu
divadelního představení Lotrando a
Zubejda našeho ochotnického spolku.
O ubytování moravských přátel se již
tradičně postaraly rodiny z Borotína.
Za vstřícnost a pohostinnost vedení
obce děkuje rodinám Brožových,
Peclinovských, Bálkových, Chotovinských, Tůmových, Pípalových a Janě Čermákové.
Společný program pro místní i hosty byl připraven na Malém hřišti. Po dlouhé době tak celý areál znovu ožil a připomněl si dobu
své zašlé slávy. Připravených soutěží se zúčastnilo velké množství návštěvníků. Zapojili se také mladí hasiči z Pikova, Kamenné
Lhoty a Smrkova. Největší úspěch měla plavba na lodích a vorech po Borotínském rybníce. Za její skvělou přípravu děkujeme
naší vodácké partě – Ivanu Brožkovi, Mirkovi Šmejkalovi, Zdeňkovi Brožovi a rodině Bálkových. Hudba Šmatýzanka a dobré
občerstvení zpříjemnily všem pozdní odpoledne i celý večer.
Návštěvnost byla hojná a pobavit se přišli také naši dva nejstarší občané, paní Emilie Živnůstková (94 let) a pan Václav Šmejkal
(95 let).
V neděli čekala borotínské prohlídka naší zrekonstruované základní školy a společný oběd v místní jídelně. Odpoledne jsme se
všichni loučili v restauraci na Rynku za doprovodu harmoniky Karla Chotovinského a kytary Josefa Kubeše.
Tak zase příště...

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva
městyse Borotín konaného dne 24.
června 2021 od 20,00 hodin na radnici
v Borotíně
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
program zasedání
1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání
je schopno se usnášet. Je přítomno 11 zastupitelů (68 %
zvolených) a 1 host.
Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož a paní Petra
Tejnorová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Šmejkal a
paní Lenka Törkelová.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 18. zasedání zastupitelstva.
Vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s
navrhovaným programem, nebo zda navrhují předložený
program doplnit či změnit. Bylo přistoupeno k hlasování
o programu.
Návrh na usnesení č. 267: Zastupitelstvo schvaluje program
18. zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného
předsedající.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
267 bylo schváleno.
2. Zápis z minulého zasedání
Předsedající vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili, zda mají k
zápisu z minulého zasedání nějaké připomínky či jej chtějí
doplnit. Nikdo ze zastupitelů žádné připomínky neměl.
3. Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Borotín,
Společenství obcí Čertovo a Břemeno DSO Venkov
3.1 Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Borotín
Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku městyse Borotín za
rok 2020. K účetní závěrce městyse Borotín za rok 2020
byly předloženy:
Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha, Inventarizační
zpráva městyse a příspěvkových organizací, Zpráva o
výsledku finančních kontrol za rok 2020
Návrh na usnesení č. 268: Zastupitelstvo schvaluje
výsledek hospodaření /účetní závěrku/ městyse Borotín
/IČ:00252107/ za rok 2020.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
268 bylo schváleno.
Účetní závěrku schválili všichni přítomní zastupitelé
uvedení na prezenční listině z tohoto zasedání zastupitelstva.
Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo dále projednalo závěrečný účet městyse
Borotín za rok 2020.
Návrh na usnesení č. 269: Zastupitelstvo souhlasí s
celoročním hospodařením městyse Borotín za rok 2020 a
schvaluje Závěrečný účet s výrokem “bez výhrad.”
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
269 bylo schváleno.
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 a opatření k nápravě a odstranění
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. Termín napravení
byl stanoven nejpozději na 30. 6. 2022.
Návrh na usnesení č. 270: Zastupitelstvo schvaluje opatření
k nápravě a odstranění chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 do

30. 6. 2022.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
270 bylo schváleno.
3.2 Účetní závěrka a závěrečný účet Společenství obcí
Čertovo Břemeno
Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet
Společenství obcí Čertovo Břemeno za rok 2020.
3.3 Účetní závěrka a závěrečný účet DSO Venkov
Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet
DSO Venkov za rok 2020.
4. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
4.1 Oprava místní komunikací Borotín - MMR
Akce nebyla z dotačního programu MMR podpořena, zatím
neoficiální zpráva. Žádostí bylo za více než 13 miliard Kč a
dotace byla ve výši 4 miliardy Kč.
V případě, že akce nebude podpořena, bude provedena
oprava MK Na Křížovci a smlouva s dodavatelem
vypovězena dle článku XII smlouvy o dílo.
Návrh na usnesení č. 271: Zastupitelstvo schvaluje postup
prací na akci.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
271 bylo schváleno.
4.2 Výstavba MK na sídlišti U Buzína
Připravují se podklady pro VŘ, bude vyhlášeno v průběhu
léta, předpokládané zahájení akce na podzim 2021,
předpokládaný termín ukončení akce červen 2022.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o postupu prací na
akci.
4.3 POV – oprava sociálního zařízení ubytovny ve
sportovní hale
Akce byla podpořena z dotačního titulu JČ kraje POV, dotace
ve výši 200.000,- Kč. Připravuje se závěrečné vyúčtování.
Zastupitelé projednali smlouvu o poskytnutí dotace.
Návrh na usnesení č. 272: Zastupitelstvo schvaluje přijetí
dotace z dotačního programu POV JĆ kraje, dofinancováním
akce z rozpočtu obce, zněním smlouvy o poskytnutí dotace a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
272 bylo schváleno.
4.4 Rozvoj sociálních služeb městyse Borotín – IROP
Došlo k podpisům smluv z výběrových řízení na nákup
automobilu a rekonstrukci prostor SSMB. Automobil bude
dodán do konce srpna 2021, stavební práce budou zahájeny
v červenci a dokončeny také ke konci srpna 2021.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o postupu prací na
projektu.
4.5 Včelí naučná stezka Sv. Ambrože
Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, akce byla
podpořena. Smlouvu projednala a schválila RM, starosta ji
podepsal dne 4. 6. 2021.
Zastupitelé vzali informaci o postupu prací na projektu na
vědomí.
4.6 Vytápění obecních budov
Starosta informoval zastupitele o situaci ohledně vytápění
obecních budov, konkrétně č. p. 153, 78 a 88 v Borotíně. Jsou
připravovány rozpočty pro řešení vytápění v jednotlivých
budovách.
Návrh na usnesení č. 273: Zastupitelstvo schvaluje doplnění
topení v č. p. 88 o elektrokotle pro každý byt a pověřuje RM
dalším jednáním ohledně vytápění č. p. 78 a 153.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
273 bylo schváleno.
4.7 Věcné břemeno pro kabel NN

RM vyhlásila záměr zřídit věcné břemeno pro umístění
kabelu NN na pozemku parc. č. 294 v k. ú. Kamenná Lhota.
Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná připomínka.
Návrh na usnesení č. 274: Zastupitelstvo schvaluje zřízení
věcného břemene.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č.
274 bylo schváleno.
4.8 Žádost o odkup obecního pozemku
Na radu městyse se obrátil pan Luděk Procházka se žádostí o
odkup části pozemku za garáží u zdravotního střediska. Tato
žádost byla v minulosti zastupitelstvem zamítnuta.
Návrh na usnesení č. 275: Zastupitelstvo neschvaluje prodej
pozemku.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
275 bylo schváleno.
4.9 Umístění stožáru pro vysílač mobilního operátora
Na základě jednání se zástupci dodavatelské firmy byl
vytvořen návrh dodatku ke smlouvě, ve kterém je navýšena
cena za pronájem prostor o 5.000,- Kč/rok, výsledná cena činí
50.000,- Kč bez DPH. Dle informací dodavatelské firmy bude
vysílač sloužit především k posílení signálu mobilního
operátora na území obce a okolí.
Smlouvu projednala a schválila RM.
Zastupitelé vzali informaci o dalším postupu na vědomí.
5. Informace o provozu příspěvkových organizací obce
5.1 ZŠ a MŠ Borotín
- plný provoz od května
- proběhl zápis do ZŠ i MŠ, všem žádostem bylo vyhověno,
pro školní rok 2021/22 přihlášeno celkem 194 žáků ZŠ a 48
MŠ.
- dodržování protiepidemických opatření
- provoz MŠ od 12. 7. do konce měsíce července
- od 19. 7. a 26. 7. příměstské kempy – část hrazeno z dotace
MŠMT administrovanou přes MAS Krajina srdce, část úplata
od rodičů
- 30. 6. 2021 – slavnostní rozloučení s deváťáky od 9,30 na
školním dvoře
Zastupitelé vzali informace o provozu ZŠ a MŠ Borotín na
vědomí.
5.2 Sociální služby městyse Borotín
- od 1. 4. 2021 nový ředitel – Milan Tejnor
- v současné době pracuje v organizaci sociální pracovnice na
0,5 úvazku a 1 pečovatelka s úvazkem 1,0
- probíhá opětovný nábor klientů, propagace služby v obci i
okolí
- proběhla změna ve vedení účetnictví a zpracování mezd
Zastupitelé vzali na vědomí informace o provozu SSMB.
6. Provoz sportovišť
Zastupitelé vzali na vědomí informace RNDr. Václava Čapka
ohledně činnosti spolku TJ Sport Borotín a jeho spolupráci
s obcí v oblasti rozvoje sportu a údržby sportovišť.
Zastupitelé projednali poskytnutí příspěvku ve výši 300.000,Kč pro TJ Sport na údržbu a provoz sportovišť. Nevyčerpané
prostředky budou po vyúčtování vráceny do rozpočtu obce.
Návrh na usnesení č. 276: Zastupitelstvo schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 300.000,- Kč. Nevyčerpaná část
příspěvku bude vrácena do rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
276 bylo schváleno.
Zastupitelé projednali návrh řešení kamerového systému
v areálu sportovní haly, školy a hřiště.
Návrh na usnesení č. 277: Zastupitelstvo schvaluje realizaci
kamerového systému dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu a místostarostku dalším jednáním s realizátorem
akce.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
277 bylo schváleno.
7. Připomínky, diskuse, různé
7.1 Kontrola ČIŽP – hospodaření v lese
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek kontroly hospodaření
v obecních lesích – bez výhrad.
7.2 Dodatek ke směrnici č. 1 - 2017 o VZ
Zastupitelé projednali dodatek č. 1 ke směrnici o VZ 1 – 2017,
který upravuje realizaci akcí nepodpořených z dotací.
Návrh na usnesení č. 278: Zastupitelstvo schvaluje dodatek
č. 1 ke směrnici o zadávání veřejných zakázek č. 1 -2017.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
278 bylo schváleno.
7.3 Poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce
Komise pro přidělování dotací pracovala ve složení Lenka
Pípalová, Karel Tůma a Markéta Čapková. Zastupitelé
projednali návrh komise pro přidělování dotací a příspěvků
z rozpočtu obce na rok 2021. Dále projednali znění smluv o
poskytnutí dotace.
Návrh na usnesení č. 279: Zastupitelstvo schvaluje přidělení
dotací z dotačního programu městyse Borotín Podpora
konání akcí a Podpora činnosti spolků v roce 2021 dle
přiložené tabulky. Dále schvaluje znění vzoru smlouvy o
poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č.
279 bylo schváleno.
Zastupitelé na návrh komise projednali vyhlášení 2. kola
příjmu žádostí v obou dotačních titulech. Termín pro
odevzdání žádosti 2. 8. 2021.
Návrh na usnesení č. 280: Zastupitelstvo schvaluje
vyhlášení 2. kola příjmu žádostí o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
280 bylo schváleno.
7.4 POV MAS
Zastupitelé projednali předfinancování realizace projektu,
který podávala Osvětová beseda z. s., z rozpočtu obce.
Návrh na usnesení č. 281: Zastupitelstvo schvaluje převod
finančních prostředků ve výši 350.000,- Kč na účet Osvětové
besedy z. s., po ukončení realizace a schválení vyúčtování ze
strany SZIF budou nevyčerpané finanční prostředky vráceny
na účet obce.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
281 bylo schváleno.
7.5 Návštěva z Borotína na Moravě
Zastupitelé projednali vhodné termíny návštěvy (7., 8. 8. nebo
14., 15. 8. 2021), program, ubytování, náklady akce.
Návrh na usnesení č. 282: Zastupitelstvo schvaluje realizaci
akce, úhradu nákladů akce a pověřuje starostu a
místostarostku dalším jednáním s partnery.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
282 bylo schváleno.
7.6 Rozpočtové opatření
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 4, které
schválila rada městyse, a projednali rozpočtové opatření č. 5.
Návrh na usnesení č. 283: Zastupitelstvo bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5,
které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č.
283 bylo schváleno.
7.7 Kulturní akce
- Jezdecké závody J. S. Hrdina – 4. 7. 2021, Hravá stezka
– náhrada za den dětí – 27. 6. 2021, 30 let klubovny
v Kamenné Lhotě – 27. 6. 2021, vítání prázdnin
v Libenicích – 4. 7. 2021

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva městyse
Borotín konaného dne 24. srpna 2021 od 18,00
hodin v restauraci Na Plevníku v Kamenné
Lhotě
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
program zasedání
1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání je
schopno se usnášet. Je přítomno 10 zastupitelů (67 % zvolených)
a 6 hostů.
Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož a paní Petra
Tejnorová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Vladimír
Novotný a pan Jiří Pejša.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 19. zasedání zastupitelstva.
Vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s
navrhovaným programem, nebo zda navrhují předložený
program doplnit či změnit. Bylo přistoupeno k hlasování
o programu.
Návrh na usnesení č. 284: Zastupitelstvo schvaluje program 19.
zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 284
bylo schváleno.
2. Zápis z minulého zasedání
Předsedající vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili, zda mají k
zápisu z minulého zasedání nějaké připomínky či jej chtějí
doplnit. Nikdo ze zastupitelů žádné připomínky neměl.
3. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
3.1 Oprava místních komunikací Borotín
Bude probíhat pouze lokální oprava MK na vybraných úsecích
na přelomu srpna a září. Oprava MK na Křížovci bude
realizována tento týden.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
3.2 Výstavba MK na sídlišti U Buzína
Proběhla revize projektu a aktualizace rozpočtu. VŘ bude
vyhlášeno v následujících dnech. Administraci VŘ provede
firma TAREKA.
Návrh na usnesení č. 285: Zastupitelstvo schvaluje administraci
VŘ.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 285
bylo schváleno.
3.3 Rozvoj sociálních služeb městyse Borotín – IROP
Automobil byl dodán a je v provozu. Stavební práce budou
dokončeny v požadovaném termínu.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
3.4 Včelí naučná stezka Sv. Ambrože
Probíhají práce na realizaci projektu: přípravné práce na území,
terénní úpravy pro plánovanou podzimní výsadbu, jsou
plánovány vzájemné návštěvy.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
3.5 Umístění stožáru pro vysílač mobilního operátora
Probíhá instalace stožáru. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
3.6 Vytápění obecních budov
Zastupitelé vzali na vědomí informace ohledně probíhajících
akcích a jednáních.
Instalace elektrokotlů v č. p. 88 bude provedena v září.
V současné době je řešen způsob vytápění pomocí kotle na
štěpku v č. p. 78.
Topení v čp 153 zatím nebylo řešeno, nabízí se řešení
prostřednictvím bytových elektrokotlů a odděleným topením pro
mateřskou školu.
Zastupitelé diskutovali o nutnosti šetření materiálu pro topení
štěpkou.
4. Informace o provozu příspěvkových organizací obce
4.1 ZŠ a MŠ Borotín
Ředitelka ZŠ a MŠ informovala zastupitele o provozu školy o
prázdninách, kdy byla mateřská škola otevřena 3 týdny,
proběhly 3 turnusy příměstských táborů, jídelna zajišťovala

stravování pro cizí strávníky i ubytované ve sportovní hale.
Provoz jídelny byl přerušen v době plánované dovolené
zaměstnanců. Proběhly drobné opravy ve škole a pracuje se na
instalaci kamerového systému v okolí školy.
Školní rok 2021/22 bude slavnostně zahájen ve středu 1. 9. 2021
na školním dvoře, proběhne testování žáků i zaměstnanců. Byla
přijata organizační opatření, která zabezpečují dodržování
hygienických a protiepidemických opatření.
Zastupitelé vzali informace o provozu ZŠ a MŠ Borotín na
vědomí.
4.2 Sociální služby městyse Borotín
Ředitel sociální služby písemně referoval o finanční situaci
organizace a počtu klientů i zaměstnanců. Informace doplnila
paní Jitka Tejnorová. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
5. Připomínky, diskuse, různé
5.1 Provoz sportovišť
Městys Borotín ve spolupráci s TJ Sport Borotín připravuje
žádost o dotaci na závlahu fotbalového hřiště. Zastupitelé
diskutovali o nutnosti závlahy, hospodaření s vodou.
Návrh na usnesení č. 286: Zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci s názvem: Vybudování nových závlah –
městys Borotín do výzvy Národní sportovní agentury: VÝZVA
8/2021 – Kabina 2021, kterou vyhlásila Národní sportovní
agentura dne 24. 6. 2021.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 286
bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 287: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
finančních prostředků v minimální výši 20% z celkových
nákladů projektu Rekonstrukce Vybudování nových závlah –
městys Borotín, maximálně ve výši 200.000,- Kč. Spoluúčast
bude poskytnuta v případě schválení žádosti Národní sportovní
agenturou.
Výsledek hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 287
bylo schváleno.
5.2 Stanovení vodného a stočného
Zastupitelé projednali výši vodného a stočného pro rok 2021.
Návrh na usnesení č. 288: Zastupitelstvo schvaluje výši
vodného a stočného pro rok 2021 ve výši 53,50 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 288
bylo schváleno.
Zastupitelé dále projednali nutnost výměny vodoměrů a způsob
odečítání vody.
5.3 Poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce
Proběhlo 2. kolo podávání žádostí, do každého programu byla
podána jedna žádost. Vzhledem k překrývání termínů dovolené
členů výběrové komise nebyla tato schopna regulérně jednat.
Návrh na usnesení č. 289: Zastupitelstvo pověřuje radu městyse
schválením přidělení dotace u dotačních programů městyse
Borotín Podpora konání akcí v roce 2021 – 2. kolo a Podpora
činnosti spolků v roce 2021 – 2. kolo.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 289
bylo schváleno.
5.4 Pronájem č. p. 260
Zastupitelé projednali postup při pronájmu č. p. 260. Dům byl
postaven za přispění dotace z MMR, je možné jej pronajímat za
tzv. věcně určené nájemné, které zohledňuje roční inflaci. Dále
je možné započítat náklady na opravy a údržbu domu a náklady
na vybavení domu. Dle dotačního titulu, ze kterého byla
výstavba domu částečně hrazena, je nutno za toto nájemné
domek pronajímat minimálně do května 2023.
Návrh na usnesení č. 290: Zastupitelstvo schvaluje pronájem č.
p. 260 za věcně určené nájemné na dobu určitou do 31. 5. 2023
a pověřuje radu městyse vyhlášením záměru. Nájemce bude
vybrán na rozšířeném zasedání rady městyse.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 289
bylo schváleno.
5.5 Směrnice městyse Borotín
Účtování hospodářské činnosti
Zastupitelé projednali znění směrnice o účtování hospodářské
činnosti. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách obce.

Návrh na usnesení č. 291: Zastupitelstvo schvaluje Směrnici o
účtování hospodářské činnosti.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 291
bylo schváleno.
Vedení pokladny
Zastupitelé projednali směrnici městyse Borotín o vedení
pokladny. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách obce.
Návrh na usnesení č. 292: Zastupitelstvo schvaluje znění
Směrnici o vedení pokladny.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 292
bylo schváleno.
5.6 Ceník služeb hospodářské činnosti
Zastupitelé projednali ceník služeb hospodářské činnosti
městyse Borotín, který je zveřejněn na webových stránkách
obce.
Návrh na usnesení č. 293: Zastupitelstvo schvaluje ceník služeb
hospodářské činnosti městyse Borotín.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 293
bylo schváleno.
5.7 Předčasné splacení úvěru – usnesení
Zastupitelstvo projednalo možnost předčasného splacení úvěru
na výstavbu řadových domů, který je vedený u Komerční banky
Tábor a v současné době končí fixace úrokové sazby.
Návrh na usnesení č. 294: Zastupitelstvo schvaluje předčasné
splacení úvěru vedeného u Komerční banky.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 294
bylo schváleno.
5.8 Rozpočtové opatření
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 6.
Návrh na usnesení č. 295: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 6, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 295
bylo schváleno.
5.9 Územní studie
Zastupitelé projednali zpracování územních studií zastavitelných
území městyse Borotín, které mohou sloužit pro regulaci
výstavby v místech určených k zástavbě dle územního plánu.
Návrh na usnesení č. 296: Zastupitelstvo pověřuje MÚ Tábor
zpracováním územních studií zastavitelných území městyse
Borotín. Jedná se o zastavitelné plochy označené v územním
plánu: Z.KA3, Z.BO.1, Z.BO.4, Z.BO.6, Z.BO.8, Z.BO.12,
Z.BO.15
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 296
bylo schváleno.
5.10 Termíny jednání zastupitelstva
Zastupitelé projednali termíny dalších zasedání zastupitelstva
v roce 2021.
Návrh na usnesení č. 297: Zastupitelstvo schvaluje termíny
řádných zasedání zastupitelstva v roce 2021 ve dnech 21. 10.
2021 a 16. 12. 2021.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 297
bylo schváleno.
5.11 Kulturní akce a další informace
Zastupitelé vyhodnotili průběh a organizaci akce Setkání
Borotínů 2021 a poděkovali všem organizátorům, ubytovatelům
a pomocníkům se zajištěním akce.
4. 9. 2021 proběhnou tradiční Dožínky na statku, které pořádá
spolek Barokní dvůr Borotín.
Obecní ples se bude konat 19. 11. 2021.
V podzimních měsících proběhne svoz nebezpečných odpadů
v obci a osadách.
V týdnu od 6. 9. 2021 budou probíhat odstávky elektrické
energie, konkrétní termíny a lokality jsou zveřejněny na
webových stránkách obce a na dotčených místech v obci.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
5.12 Zabezpečení radnice, veřejný rozhlas
Zastupitelé projednali návrh na zabezpečovací zařízení radnice.
Na příští zasedání bude připraven návrh řešení.
Dále zastupitelé projednali poruchy na veřejném rozhlase
(Pejšova Lhota).
5.13 Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců obce
Zastupitelé projednali možnost přiznání příspěvků na penzijní
připojištění pro zaměstnance obce.
Návrh na usnesení č. 298: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
příspěvků na penzijní pojištění zaměstnanců obce a pověřuje
radu městyse schválením výše příspěvku.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 298
bylo schváleno.
5.14 Témata k diskusi pro příští jednání zastupitelstva
Stanovení výše poplatku ze psů, poplatku z pronájmu
rekreačních objektů.
Stanovení výše poplatků za provoz a zábor veřejných
prostranství.
Stanovení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
komunální odpad
5.15 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky 2021
Zastupitelé projednali organizaci voleb do PSP ČR ve dnech 8. a
9. 10. 2021. Volební místnost bude v základní škole v Borotíně,
bude vytvořen jeden volební okrsek.
Návrh na usnesení č. 299: Zastupitelstvo schvaluje organizaci
voleb do PSP ČR v roce 2021.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 299
bylo schváleno.
5.16 Historie SDH Kamenná Lhota a hostince Na Plevníku
Zastupitelé vyslechli vystoupení pana Krále.
Starosta městyse poděkoval SDH Kamenná Lhota za
poskytnutí prostor pro jednání zastupitelstva.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 21. 10. 2021 od
19,00 v Borotíně

**************************************************************************

Co je nového v borotínském skautském středisku?
Přestože jsme museli dodržovat různá pravidla a omezení, podařilo se nám opět uskutečnit letní tábor. Letošním tématem
celotáborové hry byla „Cesta kolem světa za 80 dní“. S dětmi jsme za dva týdny navštívili 14 států, objevili 14 nových kultur a
vyzkoušeli i některá typická jídla z celého světa. A přitom jsme téměř nevytáhli paty z našeho oblíbeného tábořiště v Haškovcově
Lhotě u Bechyně. Tábora se zúčastnilo 30 dětí a jen o málo méně vedoucích.
Ovšem letos naše skautská činnost táborem rozhodně nekončí. S prázdninami jsme se rozloučili tradičním táborákem na hřišti u
Buzína, v průběhu školního roku máme pro děti naplánované pravidelné schůzky plné her a zábavy a jednou za pár týdnů také
víkendové výpravy s přespáním. První schůzka s velkým počtem dětí v naší klubovně už proběhla, a další je za rohem!
Samozřejmě stále přijímáme nové členy, tak se nebojte sebe nebo své děti přihlásit, rádi Vás vezmeme do party. Doufáme, že nám
pravidelná skautská činnost po tento rok vydrží, s dětmi si užijeme co nejvíce zábavy a lecos nového se naučíme!
Kontaktní osoby pro nábor nových členů: Markéta Marková (723808434, Borotín 217), Natálie Smrčinová (737073671, Borotín
262)
za borotínské skauty Natálie Smrčinová

MÁME VYBRÁNO 2021
Barokní dvůr po sedmé v první desítce
Díky všem, kteří nás podpořili svým hlasem a
"dotlačili" na krásné 4. místo v rámci celé České
republiky. "Bramborová medaile" přinesla na
konto naší veřejné sbírky finanční příspěvek ve
výši 8.500 Kč.
Minuly nás tedy stupně vítězů, ale zase jsme
jediní, kteří se v první desítce drží už od roku
2015, tedy celých 7 let, a to jenom díky Vaší
podpoře. Ještě jednou velké díky
Za Barokní dvůr z.s. Milan Tejnor

FARNÍ OKÉNKO
Vážení a milí přátelé, farníci,
v těchto dnech se události točí kolem parlamentních voleb a tak jsme zváni k modlitbě s prosbou o moudrost
a poctivost nejen našich politiků a státníků, ale i voličů, nás občanů. Nastupuje nová práce. Ať je nám v ní
dobrým přímluvcem, průvodcem a vzorem i český kníže svatý Václav, hlavní patron českého národa, jehož
svátek jsme oslavili právě 28. září. „Kníže náš, nedej zahynouti nám, ni budoucím.“
Chtěl bych vyjádřit vděčnost a radost z toho, že alespoň pro některé byl letní čas snad i časem odpočinku a
relaxace. I těm, kteří dosud nemohli regenerovat síly, přeji, aby si mohli odpočinout. Papež Jan Pavel II.
kdysi uvedl, že práce je jednou ze známek, které odlišují člověka od ostatních tvorů. Člověk, stvořený k
Božímu obrazu, má prací účast na díle Stvořitelově, a podle svých lidských možností je dále rozvíjí a doplňuje. Práce je také
základem utváření rodinného života: obě dvě sféry hodnot – jedna spojená s prací a druhá vyplývající z rodinného rázu lidského
života – musí být normálně spojeny a musí se navzájem prolínat. Kéž ve své práci vidíme, že je to dobré dílo. Také Bůh při stvoření
„viděl, že je to dobré“. A člověk může v práci napodobovat Boha, svého Tvůrce, neboť on jediný v sobě nosí zvláštní prvek
podobnosti s ním. Je povinen napodobovat Boha jak v práci, tak v odpočinku, protože sám Bůh mu chtěl představit svou tvůrčí
činnost v podobě práce a odpočinku. (Srov. Laborem exercens: Encyklika Jana Pavla II. o lidské práci, 1981).
Díky patří všem, kteří se a v letních měsících, ale i po celý školní rok intenzivně věnují práci s dětmi a mládeží. Ať už v rodině, ve
škole, na kroužcích, ve skautu, na letních táborech apod. Tato služba je často velmi náročná, ale přináší bohaté ovoce v rozvíjejícím
se životě mladých lidí. Také některé z dětí naší farnosti se zúčastnily letního farního tábora v Bernarticích a věřím, že i pro ně toto
setkání bylo povzbuzením k dobru.
V novém školním roce jsme díky spolupráci základní školy v Borotíně opět mohli začít s výukou náboženství a to vždy ve středu
od 13.30 hod.
Co se týká života farnosti, chtěl bych poděkovat za přípravu a setkání u ohně na farní zahradě, které proběhlo na konci srpna v závěru
prázdnin. Vám, kteří jste přišli, připravili pohoštění ale i zázemí a společenství, patří velký dík. Chtěl bych vás též velmi rád pozvat,
abychom nevynechávali účast na nedělních bohoslužbách a to i ve chvílích, kdy jsme si zvykli na pohodlí domova u televize, kde
je také možno sledovat přenosy bohoslužeb. Živé společenství je však nenahraditelné a vytváříme ho společně. V mnohém se nám
může dařit oživovat společenství tehdy, když se nás bude zapojovat a setkávat více. Chtěl bych tak pozvat k obnově duchovního
života také všechny, kteří přijali křest a víru v Ježíše Krista v katolické církvi, aby mohli též čerpat z pramenů spásy, kterou jsme
dostali zdarma a nezaslouženě. Zásluhy nese Ježíš Kristus sám a my jsme pozváni k oslavě jeho vítězství nad smrtí. Informace o
bohoslužbách a jiných akcích sledujte, prosím, ve vývěsce u kostela, nebo na webu farnosti http://farnostjistebnice.cz/. Mnohokrát
v Bibli najdeme výzvu: „Nebojte se!“
Přeji nám všem, abychom svou práci odvážně vykonávali každý s dary a schopnostmi, které jsme dostali. Abychom viděli dobré
ovoce a směřovali k oslavě života a Stvořitele.
Hezký podzim přeje, na setkání se těší a žehná vám
P. Pavel Němec, excurrendo administrátor farnosti Borotín

Malí fotbalisté neztrácejí nadšení a radost ze hry
Je to již bezmála pět měsíců, kdy byly 5. května obnoveny tréninky fotbalové mládeže a více než rok, kdy byl oddíl založen.
Každý, kdo se na dětské tréninky nebo zápasy chodí dívat, musí uznat, že všechny děti udělaly obrovský posun a jejich
fotbalové dovednosti se měsíc od měsíce zlepšují. Trénovat jsme nepřestali ani o prázdninách a trvající zájem dětí rozhodl o
tom, že se Borotín přihlásil do tři soutěžních kategorií. Máme tým „Minipřípravka“, do kterého patří děti narozené v roce
2015 a mladší, tým „Mladší přípravka“ pro ročníky 2013-2014 a tým „Starší přípravka“ pro děti narozené 2011-2012.

Celkem se již v oddíle vystřídalo více než 45 dětí, z čehož přibližně 35 dětí tvoří stabilní hráčské jádro, které chodí na všechny
tréninky i zápasy. Kromě dětí z Borotína jsou v oddíle i děti ze Sudoměřic, Mezna a Tábora. Přestože se soutěžních zápasů
odehrálo již dvanáct, radost z vítězství jsme si zatím neužili a počty inkasovaných gólů byly téměř vždy dvouciferné. Ale
rozdíly mezi našimi dětmi, které s fotbalem začaly nedávno, a týmy z větších měst, které mají několikaleté zkušenosti, se
stále zmenšují. Věříme, že v jarní části to bude opět o kousek lepší, k čemuž přispějí i tréninky, které v zimě přesuneme do
tělocvičny.
Obrovské poděkování patří všem trenérům (Miroslav Pinc, Karel Čeněk, Martin Pinc, Jakub Marek, Václav Houška a Michal
Novotný), kteří v posledních týdnech věnují fotbalu nejedno odpoledne za týden.
Markéta Marková

Zveme Vás na

ples Městyse Borotín
a to v pátek 19.11.2021 na sále
v Borotíně od 20:00 hodin
k tanci a poslechu hraje Vysočinka
čeká na Vás bohatá tombola

PLÁN PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
Zveme Vás na připravované akce:
09. 10. 2021 - taneční zábava na podporu basketbalu dětí - ve 20 hod. na sále v Borotíně
23. 10. 2021 - Borotínská drakiáda (v pátek 22. 10. společné stavění draků)
26. 10. 2021 - Pietní položení věnce k Pomníku padlým
10. 11. 2021 - Lampiónový průvod a „Ptačí výstava“ - 17 hod.
19. 11. 2021 - Ples městyse Borotín - ve 20 hod. na sále v Borotíně
21. 11. 2021 - Hrátky s čertem Ochotnického spolku Borotín, premiéra pohádky na sále v Borotíně
27. 11. 2021 - Advent na statku Starý zámek
28. 11. 2021 - Nasvěcení vánočního stromu na borotínském rynku s vystoupením žáků ZŠ Borotín - 17 hod.
03. 12. 2021 - Čertovské rojení na sále v Borotíně – 17 hod
11. 12. 2021 - Vánoční výstava s tvořivými dílnami ve škole v Borotíně
12. 12. 2021 - Adventní koncert - kostel Narození Panny Marie na Novém Kostelci
19. 12. 2021 - Adventní koncert - kostel Nanebevstoupení Páně v Borotíně (vystoupí žáci ZŠ)
Celý advent bychom Vám také rádi zpestřili přehlídkou vánoční výzdoby domů, do které se budete moci také
zapojit.
Termíny některých připravovaných akcí se mohou změnit.

SDH Pikov opět na republice!
I letos se hasičům z Pikova podařilo
probojovat na MČR v požárním sportu.
Jelikož ale ještě stále doznívá covidová
pandemie, veškeré postupové soutěže byly
pozastaveny. Až na tu nejdůležitější,
krajskou, která se konala v Lišově u Českých
Budějovic 19.června. Ta už musela
rozhodnout o zástupci, který bude
reprezentovat JČ kraj na MČR v Hradci
Králové. Ovšem i krajská soutěž neprobíhala
v úplně běžném režimu, jako léta předešlá.
Soutěžilo se pouze v disciplíně požární útok a
navíc bylo již předem rozhodnuto, že z
Jižních Čech (zcela výjimečně) postoupí hned
tři zástupci v mužské i ženské kategorii.
Hasiči z Pikova využili svých zkušeností a
tuto soutěž vyhráli s nádherným časem 25,48s. Další dva postupující byli Strážkovice (27,27s) a Osek (31,36s).
Na MČR, které se konalo 8. srpna, se už ale hasičům z Pikova vůbec nedařilo. S časem 33,54s obsadili konečné 21. místo z 30
družstev z celé ČR. Samozřejmě, že ihned po tomto výsledku byli všichni z Pikova zklamaní, ale teprve s odstupem času jistě
všichni docení, že úspěch je už jen to, že se dokázali na republiku vůbec probojovat. Nutno podotknout, že to bylo právě letos již
podesáté! Ano podesáté! A s největší pravděpodobností asi naposled. Vzhledem k věku celého družstva se tak právě letos završila
kapitola nejaktivnějšího přístupu k požárnímu sportu. I nadále bude náš sbor „jezdit“ soutěže, ale nebude již sestavovat TOP tým,
který bude mít ty nejvyšší ambice. Považte sami – od prvního tréninku naší úspěšné generace uplynulo více než 17 let.
Luboš Tejnor

Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Dne 02.10.2021 proběhne mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Svoz bude zajišťován na přechodných
stanovištích v tyto hodiny:
Libenice – prostranství před bývalou prodejnou od 9 h
Pikov - prostranství u hasičské zbrojnice od 10:30 h
Kamenná Lhota – prostranství u zbrojnice od 9:30 h
Nový Kostelec – prostranství u „rybníčka“ od 11 h
Borotín – parkoviště před radnicí od 10 h

