OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
e-mail: obec@borsovnvlt.cz, www.borsovnvlt.cz

ZÁPIS č. 10/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

29. 6. 2015, 18:00 – 19:50 hod

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

Mgr. Bigasová, p. Hromádková, p. Kamlach, Ing. Nejedlý, Mgr. Rýcová,
Ing. Vondra, p. R. Zeman, Mgr. J. Zeman
Nepřítomni: p. Kocina

Ověřovatelé

Mgr. Bigasová, p. Hromádková

Hosté

Ing. R. Švec, PaeDr. J. Švecová, p. Švec Lukáš

PROGRAM
Starosta obce, Mgr. Jan Zeman, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva.

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-10/2015 Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0.

02-10/2015 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Mgr. Bigasová, p. Hromádková
Výsledek hlasování: 6/0/2.

03-10/2015 Kontrola usnesení zápisu č. 9 z 8.6.2015

Bod č. 01-9/2015 – na zasedání obecního zastupitelstva opětovně dorazili výše uvedení hosté,
kteří již na minulém zasedání OZ požadovali zařadit do programu jednání bod o zřízení přípojky
elektrické energie.
Usnesení: žádost rodiny Švecových a pana Švece Lukáše o řešení elektrické přípojky pro
parcelu 2181/5 v k.ú. Zahorčice u Vrábče postupuje OZ k projednání výboru místního
hospodářství.
Bod č. 16-2/2014 – darovací smlouva mezi Obcí Boršov nad Vltavou a Obcí Včelná na nově
vybudovaný chodník, přechod a zastávka MHD v lokalitě „Pod Včelnou“. Podklady pro převod
byly předány Obci Včelná a čeká se na jejich vyjádření.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 14-5/2015 – projekt komunitního bydlení pro seniory v obci Boršov nad Vltavou –
probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků ohledně směny či prodeje pozemků.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 8-6/2015 – zateplení stropu na žlutém pavilonu a spojovací chodby v areálu MŠ Boršov
nad Vltavou. Probíhají jednání o provedení s p. Otrubou.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 16-6/2015 – Smlouva o spolupráci mezi Obcí Boršov nad Vltavou, Obcí Homole a Obcí
Planá týkající se společné a nerozdílné spolupráce při realizaci výstavby cyklostezky podél levého
břehu řeky Vltavy. V obci Planá probíhají jednání s majiteli pozemků, přes které cyklostezka
povede, v obci Homole zapracovávají do smlouvy svůj požadavek.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 13-7/2015 – OZ projednalo návrh ceny, za kterou bude prodán pozemek parc. č. 693/14 (p.
Milčický) v k.ú. Boršov nad Vltavou. Cena byla stanovena ve výši 1500 Kč/m2.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem pozemku za výše uvedenou cenu, tj. 1500,- Kč/m2
Bod č. 11-8/2015 – prodej pozemku parc. č. 693/14 v k.ú. Boršov nad Vltavou (p. Anderle)
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 12-8/2015 – v souvislosti s akcí „Nástavba učebny ZŠ Boršov nad Vltavou II“ se do
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výběrového řízení přihlásily tyto firmy:
ANTICO stavební spol. s.r.o. Lidická 252, 370 07 České Budějovice ve výši 919.028,- Kč bez
DPH
SEXTA s.r.o. Planá 67, 370 01 České Budějovice, ve výši 988.469,- Kč bez DPH
VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice ve výši 1.001.316,- Kč bez DPH
Po podání nabídky firma ANTICO odstoupila na vlastní žádost z výběrového řízení, z tohoto
důvodu byla vybrána druhá v pořadí - firma SEXTA s.r.o.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: členové OZ souhlasí, aby dodavatelem stavby „Nástavba učebny ZŠ Boršov nad
Vltavou II“ byla firma SEXTA s.r.o.
Bod č. 14-8/2015 – žádost o změnu územního plánu – změna využití nezastavitelného pozemku
parc. č. 382/1 v k.ú. Boršov nad Vltavou. Záležitost byla předána výboru místního hospodářství.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 07-9/2015 –nákup nového traktoru – viz bod 04-10/2015
Bod č. 08-9/2015 – členové OZ projednali schválení výzvy zadávací dokumentace pro výběrové
řízení na akci „ Přírodní zahrada u MŠ“. Navrhli členy komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise - Mgr. Zeman, Ing. Nejedlý, Ing. Vondra, p. Zeman, pí. Gabrielová. Jako náhradníci byli
navrženi: pí. Hromádková, Mgr. Rýcová, pí. Lavičková, Mgr. Bigasová, pí. Soukupová. Dále
vybrali subjekty, které budou ohledně výběrového řízení osloveny – příloha č. 1.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ schválilo výzvu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci „ Přírodní
zahrada u MŠ“.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s výše navrženými členy a jejich náhradníky komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise na akci „ Přírodní zahrada u MŠ“.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s oslovením firem uvedených v příloze č. 1, pro účast ve výběrovém
řízení na akci „ Přírodní zahrada u MŠ“.
V 18.50 hodin opustil zasedání OZ 1 člen
Bod 11-9/2015 Místostarosta seznámil přítomné se zadáním výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou“
Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha 1, ve výši 8.441.629,95 Kč bez
DPH
SWIETELSKY stavební spol. s.r.o. , Pražská t. 495/58, 370 04 České Budějovice, ve výši
7.918.981,- Kč bez DPH
SaM – silnice a mosty, a.s. Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice, ve výši 8.035.967,- Kč
bez DPH
VHS – vodohospodářské stavby spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, ve
výši 8.330.480,- Kč bez DPH
STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, ve výši 7.897.057,- Kč bez DPH
AKORD stavební a obchodní společnost , s.r.o., A. Trägera 2654,370 10 České Budějovice,
ve výši 7.991.063,41 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ po posouzení předložených nabídek rozhodlo, že dodavatelem pro akci
„Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou“ se stane
firma STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Bod 13-9/2015 OZ projednalo záměr prodat movitý majetek obce – příslušenství k zahradní
technice WARI – drtička větví a radlice a demontovaná vrata Hörmann EPU 40.
Usnesení: bod trvá
Bod 15-9/2015 OZ projednalo návrh ceny, za kterou bude pronajmuta část pozemku parc. č.
410/1 v k.ú. Boršov nad Vltavou o výměře cca 40 m2. Cena byla stanovena ve výši 300 Kč/m2.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s pronajmutím pozemku za výše uvedenou cenu, tj. 300,- Kč/m2
Bod 18-9/2015 Projekt na nový jez u železničního mostu
Usnesení: bod trvá
Bod 22-9/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 598 v k.ú. Boršov nad Vltavou
Usnesení: Záležitost předána Výboru místního hospodářství.

04-10/2015 V souvislosti s akcí „Koupě obecního traktoru“ se do výběrového řízení přihlásily tyto firmy:

UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice , 375 01 Týn nad Vltavou, ve výši 660.330,60Kč bez DPH
Agrozet České Budějovice a.s., U Sirkárny 30, 371 55 České Budějovice, ve výši 770.000,- Kč
bez DPH
DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou, ve výši 1.049.993,- Kč bez DPH
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Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ posoudilo předložené cenové nabídky a rozhodlo pro koupi traktoru od
společnosti UNIAGRA CZ

05-10/2015 Starosta seznámil přítomné se zadáním projektové dokumentace na akci “Včelenský kanalizační
sběrač“.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí se zadáním projektové dokumentace na akci „Včelenský kanalizační
sběrač“

06-10/2015 OZ seznámilo přítomné s dohodou mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Včelná na předávacích

místech vodovodů a kanalizací na hranicích katastrů.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s dohodou mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Včelná na předávacích
místech vodovodů a kanalizací na hranicích katastrů

07-10/2015 Starosta seznámil přítomné s navrženými kandidáty do funkce přísedících u okresního soudu.
Navržení kandidáti: pí. Malátová, pí. Neubauerová, pí. Mgr. Rýcová, pí. Šimšová
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s navrženými kandidáty

08-10/2015 Starosta seznámil přítomné se žádostí obce Včelná o vytvoření společného školského obvodu.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s vytvořením společného školského obvodu s obcí Včelná

09-10/2015 Členům OZ byly předloženy rozpočtové změny č. 12,14,15,16,17,18,19,20,21 na rok 2015
schválené starostou obce (příloha č. 2).
Usnesení: OZ vzalo na vědomí

10-10/2015 OZ projednalo žádost SDH Boršov nad Vltavou, Zahorčice a Jamné o poukázání skutečně

přijatých finančních prostředků za sběr železného šrotu v obci.
Vybraná částka: 13160,- .
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s převodem finančních prostředků pro SDH Boršov nad Vltavou ve
výši 10.160,- Kč , Zahorčice ve výši 1.500,- Kč a Jamné ve výši 1.500,- Kč za sběr železného
šrotu v obci, souhlasí s uzavřením darovacích smluv na uvedené částky.

11-10/2015 OZ projednalo žádost SDH Boršov o příspěvek na dětský letní tábor.

Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s příspěvkem 5.000,- Kč na dětský letní tábor a s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace.

12-10/2015 OZ projednalo rozpočtové opatření č. 22 na rok 2015 – úvěr na akci „Rekonstrukce a rozšíření
místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou“.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 22 na rok 2015 (příloha č. 3).
Ověřil:
Mgr. Bigasová
Hromádková

Zapsala:
Rouhová

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
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