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

ZÁPIS č. 34/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

06. 03. 2017, 18:00 – 19:30 hod.

Místo

Knihovna Boršov nad Vltavou

Přítomni

Miluše Hromádková, Zdeněk Kamlach, David Müller, Ing. Miroslav Nejedlý,
Mgr. Romana Rýcová, Ing. Michal Vondra, Mgr. Jan Zeman, Radek Zeman,
Mgr. Sylva Bigasová - omluvena

Ověřovatelé

Z. Kamlach, Mgr. R. Rýcová

Hosté

---

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-34/2017 Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0

02-34/2017 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Z. Kamlach, Mgr. R. Rýcová
Výsledek hlasování: 6/0/2

03-34/2017 Kontrola usnesení zápisu č. 33/2017 z 6. 2. 2017

Bod č. 4-27/2016 – dopis od pana JUDr. Františka Hanzalíka, ve kterém se uvádí, že se na hrázi
rybníka „U Kroneislů“ (parc. č. 305/1) nachází vzrostlé vrby, které jsou napadeny hnilobou a
hrozí jejich zřícení. Poté ještě pan Hanzalík upozornil, že je poškozené stavidlo a přes něj uniká
z rybníka voda. OZ vyzvalo komisi životního prostředí k místnímu šetření.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 5-27/2016 –žádost manželů Pilátových o odprodej části obecního pozemku par. č. 252/1 o
výměře 651 m² v k. ú. Boršov nad Vltavou – navržená cena 500,-- Kč/m2.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 252/1 v k.ú. Boršov nad Vltavou o
výměře 651 m2 manželům Pilátovým za cenu 500,-- Kč/m2.
Bod č. 15-31/2016 – možnost zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí, což by bylo
kompenzováno zrušením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Od zvýšeného místního koeficientu by byly osvobozeny: orná půda, louky a zahrady (podléhaly
by pouze běžné dani z nemovitosti).
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 10-32/2017 – návrh obecních pozemků vhodných ke směně s pozemkem parc.č. 586/12 o
výměře 2.673 m² v k.ú. Boršov nad Vltavou ve vlastnictví společnosti Europasta SE.
Výše uvedený pozemek má obec dosud od společnosti Europasta SE v pronájmu. V dané věci
byly vypracovány znalecké posudky, na příští zasedání OZ bude pozván Ing. Hrdina z firmy
Europasta SE.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 19-33/2017 - výzva k předkládání návrhů na kandidáty na udělení „Ceny obce“ v roce
2017.
Usnesení: bod bude projednán na příštím zasedání OZ.
Bod č. 20-33/2017 – záměr pořízení nového územního plánu obce – výzva občanům na předložení
požadavků na nový ÚPO do 3.4.2017.
Usnesení: bod trvá.

04-34/2017 Členové OZ projednali žádost firmy Starnet s.r.o. o zřízení věcného břemene spojeného
s nemovitostí parc.č. 410/1 a 775 v k.ú. Boršov nad Vltavou – kabelové vedení Starnet.
Výsledek hlasování: 8/0/0

Strana č. 1 z 3

Usnesení: OZ souhlasí se zřízením věcného břemene spojeného s nemovitostí parc.č. 410/1 a
775 v k.ú. Boršov nad Vltavou.

05-34/2017 Ředitelka MŠ Boršov nad Vlt.- Bc. Štiková požádala OZ o schválení termínu zápisu do MŠ
Boršov nad Vltavou, odloučené pracoviště Vrábče. Zápis se bude konat ve dnech 2.5.2017 a
3.5.2017 v době 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod..
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ schvaluje výše uvedený termín zápisu do MŠ Boršov nad Vltavou.

06-34/2017 Ředitelka ZŠ Boršov nad Vlt. – Mgr. Hnudová předložila OZ termín zápisu do ZŠ Boršov nad
Vltavou. Zápis se bude konat ve dnech 6.4.2017 a 7.4.2017.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ schvaluje výše uvedený termín zápisu do ZŠ Boršov nad Vltavou.

07-34/2017 ZŠ Boršov nad Vltavou požádala o projednání možnosti zvětšení pronájmu zatravněných ploch
v okolí školy, které by byly využity v rámci výuky a volnočasových aktivit žáků školy.
Usnesení: OZ vzalo na vědomí.

08-34/2017 Paní Marie Dvořáková požádala o odstranění kontejneru na sklo, který se nachází v Hluboké ulici
v blízkosti jejího domu.
Výsledek hlasování: 0/8/0
Usnesení: OZ po projednání zamítlo odstranění kontejneru na sklo v Hluboké ulici.

09-34/2017 OZ projednalo žádost Fotbalového klubu Boršov nad Vlt. o poskytnutí finanční dotace ve výši

5.830,-- Kč na úhradu energií spojených s provozem fotbalového klubu.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 5.830,-- Kč na úhradu energií
pro Fotbalový klub Boršov nad Vltavou a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

10-34/2017 OZ projednalo Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo č. 60106/99 na sběr, svoz a odstranění

komunálního odpadu uzavřené mezi Obcí Boršov nad Vlt. a firmou Marius Pedersen a.s..
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo č. 60106/99 na sběr, svoz
a odstranění komunálního odpadu uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s..

11-34/2017 Členové OZ byli seznámeni s ukončením níže uvedených smluv na pronájmy pozemků:

- část pozemku č. 691/6 v k.ú. Boršov nad Vltavou, 50 m2, účel - parkoviště (p. Pils)
- pozemek č. 1835/73 v k.ú. Zahorčice u Vrábče, 10.864 m2, zeměděl.činnost (p. Kouba)
- část pozemku č. 254/10 v k.ú. Boršov nad Vltavou, 60 m2, účel – včelín (p. Gohr).
OZ projednalo záměr pronajmout tyto pozemky na základě nově uzavřených pachtovních smluv.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem pronajmout výše uvedené pozemky.

12-34/2017 OZ projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemen č. CB-014330038037/001 – povinný Obec
Boršov nad Vltavou, oprávněný E.ON Distribuce, a.s. – nové kabelové vedení NN „Zahorčice,
parcela č. 2283/29, kabel NN“
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. CB-014330038037/001.

13-34/2017 Členové OZ projednali Dodatek č. 11 Smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu

obce Boršov nad Vltavou a Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu za účelem zajištění provozu veřejné
kanalizace v obci Boršov nad Vltavou. Uzavřené mezi Obcí Boršov nad Vltavou a ČEVAK a.s. –
provozování kanalizační a vodovodní sítě ZTV Včelná – V.etapa (lokalita Pod Včelnou).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 11 Smlouvy o provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu obce Boršov nad Vltavou a Dodatku č. 14 Smlouvy o nájmu za účelem
zajištění provozu veřejné kanalizace v obci Boršov nad Vltavou.

2
14-34/2017 Pan Jindřich Zíka požádal o odprodej části pozemku č. 710/69 o výměře 50 m v k.ú. Boršov nad

Vlt. za účelem oplocení a využití plochy jako parkovacího stání pro karavan.
Výsledek hlasování: 0/8/0
Usnesení: OZ nesouhlasí s prodejem části pozemku č. 710/69 v k.ú. Boršov nad Vltavou.

15-34/2017 OZ projednalo Příkazní smlouvu o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování územního

plánu obce Boršov nad Vltavou uzavřenou mezi Obcí Boršov nad Vltavou a Ing. Lenkou
Šímovou.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení:
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Zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou
1. bere na vědomí důvodovou zprávu k tomuto materiálu
2. rozhoduje o pořízení územního plánu Boršov nad Vltavou z vlastního podnětu (dle §
44 písm. a. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů)
3. schvaluje uzavření smlouvy s paní Ing. Lenkou Šímovou, osobou oprávněnou k
výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona
4. určuje pana Ing. Miroslava Nejedlého, místostarostu obce, zastupitelem pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu Boršov nad Vltavou
5. ukládá panu Ing. Miroslavu Nejedlému, místostarostovi obce, informovat o
výsledku jednání zastupitelstva úřad územního plánování a spolupracovat
s pořizovatelem územního plánu.

16-34/2017 Starosta obce seznámil členy OZ s návrhem převodu části vodovodu z majetku Obce Včelná do
majetku Obce Boršov nad Vltavou. Důvodem pro převod majetku je chybné napojení vodovodu
investora p. Zikeše, který se místo do vodovodu Obce Boršov nad Vltavou napojil již do větve
v majetku Obce Včelná.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ po projednání pověřilo starostu a místostarostu obce k jednání v dané věci.

17-34/2017 Členům OZ bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 schválené starostou obce
(příloha č. 1).
Usnesení: OZ vzalo předložené rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 na vědomí.

18-34/2017 Ředitelka MŠ Boršov nad Vltavou – Bc. Štiková předložila žádost o schválení finančního daru ve

výši 20.000,-- Kč, který poskytli mateřské škole manželé Hajných. Paní Bc. Štiková žádá, aby byl
dar přidělen do rezervního fondu MŠ Boršov nad Vltavou a následně využit na vybavení a
pomůcky pro MŠ.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20.000,-- Kč a s jeho přidělením do
rezervního fondu MŠ 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:
Zdeněk Kamlach
Mgr. Rýcová Romana

