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

ZÁPIS č. 40/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

4.9. 2017, 18:00 – 18:20 hod.

Místo

Knihovna Boršov nad Vltavou

Přítomni

Mgr. Sylva Bigasová, Miluše Hromádková, David Müller, Ing. Miroslav Nejedlý,
Mgr. Romana Rýcová, Radek Zeman, Ing. Michal Vondra – příchod 18:05 hod.
Mgr. Jan Zeman – omluven, Zdeněk Kamlach - omluven

Ověřovatelé

Mgr. Bigasová, Zeman R.

Hosté

---

PROGRAM
Místostarosta obce, Ing. Miroslav Nejedlý, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního
zastupitelstva.

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-40/2017 Místostarosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 6/0/0

02-40/2017 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Mgr. Bigasová, Zeman R.
Výsledek hlasování: 6/0/0

03-40/2017 Kontrola usnesení zápisu č. 39/2017 z 21. 8. 2017

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. 10-35/2017 - členové OZ projednali žádost pana Fikejze o odprodej části pozemku parc. č.
2283/31 v k. ú. Zahorčice u Vrábče dle geodetického zaměření o výměře 158 m². Pan Fikejz dodá
geometrický plán.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo záměr prodat část pozemku parc. č. 2283/31 v k.ú. Zahorčice u
Vrábče o výměře 158 m2 panu Fikejzovi. Cena za prodej bude předmětem jednání na dalším
zasedání OZ po dodání geometrického plánu.
Bod č. 12-37/2017 – členové OZ projednali žádost Mgr. Stanislava Gorčici o odprodej obecního
pozemku p.č. 226/60 – cca 70 m2, eventuálně část pozemku p.č. 226/59 – cca 50 m2 v k.ú. Boršov
nad Vltavou. Žádost byla předána komisi místního hospodářství k prošetření.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 06-38/2017 – členové OZ projednali žádost p. Zdeňky Erbalové a p. Věry Urbanové o
směnu pozemku parc. č. 319/6 o výměře 49 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou v jejich spoluvlastnictví
za pozemek parc. č. 168/7 o výměře 204 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou ve vlastnictví Obce Boršov
nad Vltavou. Rozdíl mezi oceněním směňovaných pozemků navrhují p. Erbalová a p. Urbanová
doplatit.
Usnesení: OZ vzalo žádost o směnu uvedených pozemků na vědomí a pověřuje komisi
místního hospodářství k prošetření.

04-40/2017 Členům OZ byla předložena rozpočtová opatření č. 13 a 14 na rok 2017 schválená starostou obce
(příloha č. 1).
Usnesení: OZ vzalo předložená rozpočtová opatření č. 13 a 14 na rok 2017 na vědomí.

05-40/2017 Členové OZ byli vyzváni, aby do příštího zasedání OZ předložili seznam plánovaných akcí v roce
2018 překračujících noční klid (po 22:00 hod.). Seznam akcí bude následně zapracován do obecně
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závazné vyhlášky.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

06-40/2017 Členové OZ byli seznámeni s nutností řešení havarijního stavu dubového stromořadí nad Farskou
zahradou. Ozdravný revitalizační zásah musí být proveden do poloviny září 2017. Předpokládaná
cena 227.480,-- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s revitalizačním zásahem na dubovém stromořadí nad Farskou
zahradou v ceně 227.480,-- Kč včetně DPH.

07-40/2017 V rámci sestavování rozpočtu obce na rok 2018 byli členové OZ vyzváni, aby do příštího zasedání
OZ předložili své požadavky do rozpočtu na rok 2018.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

08-40/2017 Členové OZ projednali smlouvu o výpůjčce 30 ks kompostérů pro domácí kompostování

uzavřenou mezi Svazem měst a obcí Jihoč. kraje se sídlem v Č. Budějovicích a Obcí Boršov nad
Vltavou.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce 30 ks kompostérů pro domácí
kompostování.

09-40/2017 Místostarosta obce seznámil přítomné s možností přijetí dotace na restaurování sochy Panny
Marie Budějovické v ulici U Sila.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ schvaluje přijetí dotace na restaurování sochy Panny Marie Budějovické
v ulici U Sila.

10-40/2017 Obecním zastupitelům byla předložena nabídka na poskytnutí úvěru na akci „Šatny + sociální

zázemí FC Boršov nad Vltavou“. Jedná se o úvěr poskytnutý Komerční bankou a.s., pobočka
České Budějovice ve výši max. 3.300.000,00 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou a se splatností
max. na 10 let. Způsob zajištění úvěru – 1 ks krycí blankosměnky nebo bez zajištění.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ schválilo přijetí úvěru od Komerční banky a.s., pobočka České Budějovice na
akci „Šatny + sociální zázemí FC Boršov nad Vlt.“ ve výši max. 3.300.000,00 Kč za výše
uvedených podmínek.

11-40/2017 OZ projednalo žádost Mysliveckého spolku Boršov nad Vltavou o finanční dotace ve výši 7.000,Kč na pořízení nové sekačky na trávu.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s finanční dotací ve výši 7.000,-- Kč pro Myslivecký spolek Boršov
nad Vltavou na nákup nové sekačky na trávu a dále souhlasí s uzavřením smlouvy na
uvedenou finanční dotaci.

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. Sylva Bigasová
Radek Zeman

