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

ZÁPIS č. 2/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

10.12.2018, 18:00 – 20:00 hodin

Místo

Restaurace „Pod Skálou“

Přítomni

Mgr. Jan Zeman, Mgr., Bc. Jana Zassiedko, DiS., Mgr. Sylva Bigasová,
Mgr. Romana Rýcová, Zdeněk Kamlach, Mgr. Jarmila Ichová
Ing. Michal Vondra, Ing. Alan Novák
Ing. Miroslav Nejedlý - omluven

Ověřovatelé

Mgr., Bc. Jana Zassiedko, DiS., Zdeněk Kamlach

Hosté

----

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-2/2018

Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0

02-2/2018

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Mgr., Bc. Jana Zassiedko DiS., Zdeněk Kamlach
Výsledek hlasování: 6/0/2

03-2/2018

Členové OZ projednali Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Obcí Boršov nad Vltavou (budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a.s. Č. Budějovice (budoucí
oprávněná), předmět smlouvy „STL plynovod + přípojky pro ZTV Boršov/Vlt. – ul. Ke Školce a
ul. Sadová“ (pozemek p.č. 105/6, k.ú. Boršov nad Vltavou).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „STL plynovod + přípojky pro ZTV Boršov/Vlt. – ul. Ke Školce a ul. Sadová“.

04-2/2018

Starosta obce, Mgr. Jan Zeman, vydal příkaz k provedení inventarizace majetku, pohledávek a
závazků obce ke dni 31.12.2018 a seznámil členy OZ se složením inventarizačních komisí a
harmonogramem inventarizace (příloha č. 1).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ schvaluje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce ke dni
31.12.2018 a souhlasí se složením inventarizačních komisí a harmonogramem inventarizace.

05-2/2018

Starosta obce seznámil přítomné s tržbou obce za svoz kovového šrotu ve výši 6.480,-- Kč. Svoz
kovového šrotu zajišťují v obci společnými silami SDH Boršov/Vlt., SDH Zahorčice a SDH
Jamné. Starosta navrhl tržbu rozdělit následovně: SDH Boršov/Vlt. 5.000,-- Kč, SDH Zahorčice
740,-- Kč, SDH Jamné 740,-- Kč.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s navrhovaným rozdělením tržby za svoz kovového šrotu – SDH
Boršov/Vlt. 5.000,-- Kč, SDH Zahorčice 740,-- Kč, SDH Jamné 740,-- Kč a dále souhlasí
s uzavřením darovacích smluv na uvedené částky.

06-2/2018 OZ projednalo Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ke smlouvě o dílo schválené dne 04.10.2018 na akci

„I. etapa regenerace parku Poříčí“ uzavřený mezi Obcí Boršov nad Vltavou (objednatel) a firmou
Avelana CZ s.r.o., Praha 2 (zhotovitel). Předmětem dodatku jsou úpravy rozsahu plnění u
dotčených stromů.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ke smlouvě o dílo schválené
dne 04.10.2018 na akci „I. etapa regenerace parku Poříčí“.
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07-2/2018 Obecní zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou projednalo výši měsíčních odměn neuvolněným
členům obecního zastupitelstva dle nařízení vlády ČR č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Návrh: neuvolněná místostarostka 16.000,-- Kč
neuvolněný člen OZ – předseda výboru, komise 3.283,-- Kč
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: měsíční odměna neuvolněné místostarostky je schválena ve výši 16.000,-- Kč,
měsíční odměna neuvolněných členů OZ – předsedů výborů, komisí je schválena ve výši
3.283,-- Kč dle nařízení vlády ČR č. 202/2018 Sb. Uvedené odměny budou vypláceny
s platností od 1.1.2019 (příloha č. 2).

08-2/2018 OZ projednalo úpravu delegovaných pravomocí na starostu obce pro provádění rozpočtových

opatření v následujícím rozsahu:
Příjmová část – bez omezení výše
Výdajová část – do 1.000.000,-- Kč
Uvedené platí pro každou jednotlivou položku rozpočtového opatření i pro konečný celkový
součet rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. deleguje
pravomoc pro provádění rozpočtových opatření na starostu obce v následujícím rozsahu:
Příjmová část - bez omezení výše
Výdajová část – do 1.000.000,-- Kč
Uvedené platí pro každou jednotlivou položku rozpočtového opatření i pro konečný celkový
součet rozpočtového opatření.

09-2/2018 Z důvodu celkového splacení 3 úvěrů poskytnutých obci Komerční bankou a.s. byl členům OZ

předložen k projednání aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019, 2020 a
2021.
Návrh byl vyvěšen na úřední desce od 12.11.2018 do 10.12.2018 a současně byl vyvěšen také
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ schválilo aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019, 2020
a 2021.

10-2/2018 Členové OZ projednali návrh rozpočtu obce na rok 2019, který byl vyvěšen na úřední desce obce
od 13.11.2018 do 10.12.2018 a současně byl vyvěšen také v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup. K návrhu rozpočtu na rok 2019 nebyly podány žádné připomínky.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: členové OZ po projednání schválili rozpočet obce na rok 2019 jako přebytkový.
Přebytkem finančních prostředků ve výši 9.386.000,-- Kč budou hrazeny splátky
poskytnutých bankovních úvěrů (viz příloha k rozpočtu). Členění rozpočtu dle paragrafů a
položek (příloha č. 3).
OZ souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na dotace odsouhlasené v rozpočtu pro
jednotlivé subjekty: 120.000,-- TJ Sokol Boršov nad Vlt.
75.000,-- Fotbal. klub Boršov nad Vlt.
5.000,-- Český svaz včelařů Boršov nad Vlt.
3.000,-- Český zahrádkářský svaz Boršov nad Vlt.
15.000,-- Myslivecký spolek Boršov nad Vlt.
196.000,-- SDH Boršov nad Vlt.
19.000,-- SDH Zahorčice
28.500,-- SDH Jamné
20.000,-- Obec Baráčníků Boršov nad Vlt.
2.000,-- Farní charita Boršov nad Vlt.
Současně OZ schválilo počet pracovníků obecního úřadu v počtu 5.

11-2/2018 Členové OZ projednali návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020 a 2021, který

byl vyvěšen na úřední desce obce od 13.11.2018 do 10.12.2018 a současně byl vyvěšen také
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. K návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu obce na rok 2020 a 2021 nebyly podány žádné připomínky.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: členové OZ po projednání schválili střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2020 a 2021 (příloha č. 4). Tímto se ruší původní střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2019, 2020 a 2021.

12-2/2018 Starosta obce seznámil členy OZ se schváleným rozpočtem MŠ Boršov nad Vltavou na rok 2019 a
schváleným střednědobým výhledem MŠ Boršov nad Vltavou na rok 2020, 2021, 2022 a se
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schváleným rozpočtem ZŠ Boršov nad Vltavou na rok 2019 a schváleným střednědobým
výhledem ZŠ Boršov nad Vltavou na roky 2020, 2021.
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh výše uvedených střednědobých výhledů obou příspěvkových
organizací byly vyvěšeny na úřední desce obce od 13.11.2018 do 10.12.2018 a současně byly
vyvěšeny také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

13-2/2018 Členům OZ byl předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 24 na rok 2018 (příloha č.
5).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ schválilo rozpočtové opatření č. 24 na rok 2018.

14-2/2018 OZ projednalo Smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec

Boršov nad Vltavou předloženou Dopravním podnikem města Č. Budějovice a.s.. Náklady na
dopravní obslužnost pro kalendářní rok 2019 činí částku ve výši 1.076.723,-- Kč.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících
pro rok 2019 pro obec Boršov nad Vltavou.

15-2/2018 Předsedové výborů a komisí předložili seznamy členů jednotlivých výborů a komisí:

finanční výbor: Ichová Jarmila, Edelmann Tomáš, Kahánek Milan, Martínek Otto, Müller David
kontrolní výbor: seznam členů nebyl dodán
komise životního prostředí: Kamlach Zdeněk, Benischek Adolf, Beneš Jiří
komise školská a kulturní: Bigasová Sylva, Bigasová Michaela, Vaníčková Petra, Nováková
Markéta, Javůrková Jitka
komise sportovní: Novák Alan, Zeman Jan, Seidenglanz Miroslav
komise sociální: Zassiedko Jana, Cícha Josef, Anderlová Marta, Štiková Miroslava, Horáková Eva
komise místního hospodářství: Vondra Michal, Nejedlý Miroslav, Novák Alan, Janů Jiří, Lintner
Ivan.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

16-2/2018 Mateřská škola Boršov nad Vltavou předložila žádost o finanční příspěvek ve výši 6.955,-- Kč na

Mikulášskou nadílku pro děti z mateřské školy (celkem 107 dětí, kalkulace na jedno dítě 65,-Kč).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 6.955,- Kč na Mikulášskou nadílku pro
děti z mateřské školy. Fin. příspěvek bude vyplacen oproti předloženým dokladům, osoba
určená pro vypořádání Bc. Štiková Monika.

17-2/2018 Obecní zastupitelstvo projednalo uzavření příkazní smlouvy s paní Ing. Lenkou Šímovou, osobou
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona, z důvodu zajištění
prověření aktuálnosti územních studií a zajištění jejich zveřejnění.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení č.1: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy s paní Ing. Lenkou
Šímovou, osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního
zákona, z důvodu zajištění prověření aktuálnosti územních studií a zajištění jejich
zveřejnění a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Obecní zastupitelstvo projednalo výběr zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování územního plánu obce – navržen Ing. Alan Novák.
Výsledek hlasování: 7/0/1
Usnesení č. 2: obecní zastupitelstvo určuje pana Ing. Alana Nováka zástupcem obce pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu obce Boršov nad Vltavou.

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

Zapsala:
D. Štěpánková
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Mgr. Jan Zeman
starosta obce

Ověřil:
Mgr., Bc. Jana Zassiedko, DiS.
Zdeněk Kamlach

