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

ZÁPIS č. 15/2015
Ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

5.10. 2015, 18:00 – 19:15 hod

Místo

Knihovna Boršov nad Vltavou

Přítomni

Mgr. Bigasová, p. Hromádková, p. Kamlach, Mgr. Rýcová, Mgr. J. Zeman, p. R. Zeman,
Ing. Nejedlý – příchod v 18.50 hod.
nepřítomni: p. Kocina, Ing. Vondra

Ověřovatelé

p. Hromádková, p. R. Zeman

Hosté

---

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-15/2015 Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 6/0/0.

02-15/2015 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – p. Hromádková, p. R. Zeman
Výsledek hlasování: 6/0/0.

03-15/2015 Kontrola usnesení zápisu č. 14/2015 z 21.9.2015

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 – řeší TDI pan Otruba.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 12-8/2015 – „Nástavba učebny ZŠ Boršov nad Vltavou II“ – proběhne kolaudace stavby.
Usnesení: bod trvá.
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 komisi místního hospodářství.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 13-9/2015 – prodej movitého majetku obce
- příslušenství k zahradní technice WARI – drtička větví a radlice (zájemce o koupi p. Jan Humpl)
navržená prodejní cena 1.000,-- Kč za drtičku větví a 1.000,-- Kč za radlici
- demontovaná garážová vrata Hörmann EPU 40 (zájemci o koupi p. Zavoral a p. Beneš Jiří)
navržená prodejní cena 5.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem movitého majetku obce (drtička větví, radlice a garážová
vrata) za výše uvedené prodejní ceny.
Bod č. 22-9/2015 – žádost o prodej pozemku parc. č. 598 v k.ú. Boršov nad Vltavou – předáno
komisi místního hospodářství.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 19-13/2015 – žádost o změnu ÚP na parc. č. 562/8 v k.ú. Boršov nad Vltavou – pozemek
veden jako veřejná zeleň, požadovaná změna využití je na stavební pozemek.
Usnesení: žádost předána k posouzení komisi místního hospodářství.
Bod č. 25-13/2015 – prodej movitého majetku obce – 2 ks plastových oken s rámem (ze základní
školy). Navržená prodejní cena 1.000,-- Kč za 2 ks plastových oken s rámem.
Výsledek hlasování: 6/0/0
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Usnesení: OZ souhlasí s prodejem 2 ks plastových oken s rámem za navrženou prodejní
celkovou cenu 1.000,-- Kč za oba kusy.
Bod č. 8-14/2015 – žádost p. Müllera o pronájem pozemku parc. č. 254/3 v k.ú. Boršov nad
Vltavou.
Podána výpověď nájemní smlouvy – parc. č. 254/3 v k.ú. Boršov nad Vltavou, současně
vypovězeny všechny stávající smlouvy na pronájem pozemků určených k zemědělskému využití.
Budou uzavřeny nové smlouvy dle občanského zákoníku (pachtovní smlouvy) a parcelní čísla
budou odpovídat provedené digitalizaci.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 11-14/2015 – žádost o finanční příspěvek na poháry ve výši 2.650,-- Kč na závody dorostu
v judu.
Usnesení: bod trvá – žádost o finanční příspěvek je nutné podat v písemné formě včetně
všech náležitostí.
Bod č. 12-14/2015 – propojení septiku pod objektem hasičárny
Usnesení: bod trvá - stavební komise pověřena k prošetření stavu.

04-15/2015 Starosta obce seznámil přítomné s probíhajícími přípravami návrhu rozpočtu na rok 2016.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

05-15/2015 OZ projednalo žádost o finanční příspěvek, kterou podal Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.,

Prachatice. Finanční příspěvek poslouží ke zkvalitnění péče poskytované nevyléčitelně nemocným
pacientům. Navržen finanční příspěvek ve výši 20.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na finanční dar ve výši 20.000,-- Kč
pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

06-15/2015 Starosta seznámil s plánovaným nákupem sekačky v ceně 169.900 vč. DPH.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

07-15/2015 Členové OZ byli seznámeni s rozhodnutím o poskytnutí dotace z operačního programu Životní
prostřední ve výši 2.351.083,01 Kč na akci „Přírodní zahrada MŠ Boršov nad Vltavou“.
Předmětem dotace je úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s přijetím dotace ve výši 2.351.083,01 Kč na akci „Přírodní zahrada
MŠ Boršov nad Vltavou“ (příloha č. 1)

08-15/2015 Členové OZ byli seznámeni s informací ředitelky ZŠ Boršov nad Vltavou o vyhlášení ředitelského
volna z organizačních důvodů ve dnech 26. a 27. října 2015, 21. a 22. prosince 2015.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

09-15/2015 Starosta obce informoval o možnostech žádat do roku 2020 o granty.
Formou dotací by bylo možno řešit následující akce:
- nakládání s bioodpady
- cyklostezka
- chodník ZŠ – vlak. nádraží
- šatny + WC – fotbalové hřiště
- komunitní bydlení pro seniory
- spolkový dům (stará škola)
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

Pozn.1 - usnesení je číslováno ve formátu Č.BODU-Č.ZÁPISU/ROK.
Pozn.2 - hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.

Zapsala:
Štěpánková
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Mgr. Jan Zeman
starosta obce

Ověřil:
M. Hromádková
R. Zeman

