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

ZÁPIS č. 42/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

06. 11. 2017, 18:00 – 19:06 hod.

Místo

Knihovna Boršov nad Vltavou

Přítomni

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

Ověřovatelé

Radek Zeman, David Müller.

Hosté

---

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-42/2017 Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0

02-42/2017 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Radek Zeman, David Müller.
Výsledek hlasování: 8/0/0

03-42/2017 Kontrola usnesení zápisu č. 41/2017 z 09.10. 2017

Bod č. 15-31/2016 – možnost zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí, což by bylo
kompenzováno snížením 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 přehodnocení odkupové ceny
pozemku parc. č. 2283/31 v k. ú. Zahorčice u Vrábče dle geodetického zaměření o výměře 158
m². Cena, kterou navrhuje pan Fikejz je 150,- Kč/m².
Výsledek hlasování: 0/8/0
Usnesení: OZ nesouhlasí se snížením ceny za prodej pozemku ve výši 150,- Kč/m².
Platí cena, která byla schválena na OZ č. 41/2017 tj. 400,- Kč/m².
Bod č. 05-41/2017 - Členové OZ projednali žádost p. Pelešky o odprodej pozemku parc. č. 312/2
o výměře 45 m2, k.ú. Boršov nad Vltavou ve vlastnictví Obce Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 312/2 o výměře 45 m2, k.ú.
Boršov nad Vltavou panu Peleškovi s tím, že cena za prodej pozemku bude stanovena na
příštím OZ.
Bod č. 06-41/2017 - Členové OZ projednali žádost p. Kostlánové o pronájem nebytových prostor
– 1 místnosti v nemovitosti č.p. 40 – stará škola, za účelem skladovacích prostor.
OZ navrhlo cenu za pronájem ve výši 1.000,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s pronájmem nebytových prostor – 1 místnosti v budově č.p. 40 –
stará škola, za účelem skladovacích prostor paní Kostlánové za cenu 1.000,- Kč/rok.
Bod č. 18-41/2017 OZ projednalo žádost pana Okenici o zahrnutí pozemku v ulici Na Planýrce,
parc. č. 606/22, o výměře 475 m2, k. ú. Boršov nad Vltavou, do nového územního plánu jako
pozemek s možností výstavby.
Usnesení: OZ vzalo žádost p. Okenici na vědomí a pověřuje komisi místního hospodářství
k prošetření stavu věci.
Bod č. 21-41/2017 Členové OZ projednali žádost manželů Vondrových o odprodej části 2
pozemků před jejich vstupem na komunikaci, parc. č. 685/1o výměře 63m² a parc. č. 771/17 o
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výměře 131m², vše k.ú. Boršov nad Vltavou, ve vlastnictví Obce Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 7/0/1
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem prodeje části 2 pozemků, parc. č. 685/1o výměře 63m² a
parc. č. 771/17 o výměře 131m², vše k. ú. Boršov nad Vltavou, ve vlastnictví Obce Boršov
nad Vltavou manželům Vondrovým s tím, že cena za prodej pozemků bude stanovena na
příštím OZ.

04-42/2017 Členové OZ projednali žádost paní Zdeňky Erbalové a paní Věry Urbanové o odprodej pozemku

parc. č. 168/7 o výměře 204m², vše k. ú. Boršov nad Vltavou, jedná se o pozemek, který sousedí
s pozemkem parc. č. 169/1, který je v jejich vlastnictví. K žádosti přiložen GP č. 1374-88/2012.
Výsledek hlasování: 7/0/1
OZ souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 168/7 o výměře 204m², vše k. ú. Boršov
nad Vltavou paní Zdeňce Erbalové a paní Věře Urbanové s tím, že cena za prodej pozemku
bude stanovena na příštím OZ.

05-42/2017 Členové OZ projednali žádost paní Mgr. Ivany Ohrazdové o odprodej pozemku parč. č. 3324/6

v k. ú. Zahorčice u Vrábče o výměře 50 m² za účelem zajištění budoucího vjezdu na parc. č. 57
k.ú. Zahorčice u Vrábče, která je v jejím vlastnictví.
Usnesení: OZ vzalo žádost paní Mgr. Ivany Ohrazdové na vědomí a pověřuje komisi
místního hospodářství k prošetření stavu věci.

06-42/2017 Členům OZ byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh střednědobého rozpočtového

výhledu na rok 2019, 2020, 2021 k projednání (příloha č. 1). Návrh rozpočtu a návrh
střednědobých rozpočtových výhledů budou vyvěšeny na úřední desce obce po dobu 15 dní a
současně bude vyvěšen také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
OZ vzalo na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh střednědobého rozpočtového
výhledu na rok 2019,2020,2021.

07-42/2017 Členům OZ byla předložena rozpočtová opatření č. 17 – 20 na rok 2017 (příloha č. 2).

Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření na rok 2017 č. 17,18, 19 a po projednání
schválilo rozpočtové opatření č. 20 na rok 2017.

08-42/2017 Členové OZ projednali výši odměn neuvolněným členům OZ, včetně odměny neuvolněného
místostarosty.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: výše měsíční odměny neuvolněných členů OZ je schválena v maximální výši dle
přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., tj. 3068,- Kč. Uvedené měsíční odměny budou
vypláceny s platností od 1.1.2018. Výše odměny neuvolněného místostarosty je
odsouhlasena od 1.1.2018 v nezměněné výši 16000,- Kč.

09-42/2017 OZ projednalo a schválilo návrh aktualizovaných Střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2018,

2019 a 2020. Návrh byl vyvěšen na úřední desce od 18.10.2017 – 3.11.2017.
Uvedené střednědobé výhledy byly aktualizovány z důvodu nově přijatého úvěru od Komerční
banky.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo aktualizované Střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2018, 2019
a 2020.

10-42/2017 OZ projednalo ceny vodného a stočného na rok 2018 dle návrhu ČEVAK, a.s.. Cena pitné vody

45,36 Kč/m³ vč. DPH, cena odpadní vody 29,57 Kč/m³ vč. DPH.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s návrhem cen vodného a stočného na rok 2018 od firmy ČEVAK a.s.

11-42/2017 Členům OZ byla předložena Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci – dodatek č. 1. Tato
dohoda se uzavírá jako dodatek č. 1 Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 4.3.2016
v souvislosti s realizací projektu „Zažít autentický jihočeský venkov! Rozvoj řízení destinace a
marketingové aktivity TO PodKletí 2017 – 2018“ a zajištění dlouhodobé udržitelnosti výstupů
projektu.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství a vzáj. spolupráci – dodatek č. 1.

12-42/2017 Členové OZ projednali žádost knihovnice Mgr. Romany Rýcové o navýšení rozpočtu roku 2017
na nákup knih do Obecní knihovny o 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 7/0/1
Usnesení: OZ souhlasí s navýšením rozpočtu roku 2017 na nákup knih do Obecní knihovny
o 2.000,-Kč, osoba určená k vypořádání dokladů je knihovnice Mgr. Romana Rýcová.
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13-42/2017 Starosta obce seznámil přítomné s částkou, kterou utržili společně SDH Boršov nad Vltavou, SDH

Zahorčice a SDH Jamné za svoz kovového šrotu. Tato částka činí 9.240,- Kč. Dále pan starosta
navrhl rozdělení částky mezi jednotlivé SDH takto: SDH Boršov nad Vltavu částka 7.240,- Kč,
SDH Zahorčice částka 1.000,- Kč, SDH Jamné částka 1.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo rozdělení finančních prostředků za svoz kovového šrotu: SDH
Boršov nad Vltavu částka 7.240,- Kč, SDH Zahorčice částka 1.000,- Kč, SDH Jamné částka
1.000,- Kč. OZ souhlasí s uzavřením smlouvy.

14-42/2017 OZ projednalo žádost ředitelky MŠ Boršov nad Vltavou Bc. Štikové o finanční příspěvek na

Mikulášskou nadílku v roce 2017 pro 109 dětí ve výši 7.630,- Kč. Finanční kalkulace pro jedno
dítě je 70,- Kč.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 7.630,- Kč na Mikulášskou nadílku
v MŠ Boršov nad Vltavou. Osoba určená k vypořádání dokladů – Bc. Monika Štiková.

15-42/2017 Členové OZ projednali návrh Mateřské školy Boršov nad Vltavou na uzavření v období vánočních

svátků, tj. ve dnech 23.12.2017 – 2.1.2018 . Rodiče byli s uzavřením školy seznámeni na třídní
schůzce konané dne 13.9.2017 v MŠ Boršov nad Vltavou a 14.9.2017 v MŠ Vrábče.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením MŠ Boršov nad Vltavou v období vánočních svátků , tj.
ve dnech 23.12.2017 – 2.1.2018.

16-42/2017 V souvislosti s výběrovým řízením „Vypracování změny Územního plánu obce Boršov nad

Vltavou“ byla navržena komise pro otevírání obálek, která bude zasedat dne 27.11.2017 od 10:00
hodin: členové - Mgr. Jan Zeman, Ing. Miroslav Nejedlý, Mgr. Romana Rýcová,
náhradníci – Miluše Hromádková, Radek Zeman, David Müller.
Dále byla navržena v souvislosti s výběrovým řízením „Vypracování změny Územního plánu
obce Boršov nad Vltavou“ hodnotíci komise, která bude zasedat 11.12.2017od 17.30 hodin:
členové: Ing. Michal Vondra, Mgr. Jan Zeman, Ing. Miroslav Nejedlý, Mgr. Romana Rýcová, Ing.
Lenka Šímová.
Náhradníci: Mgr. Sylva Bigasová, Zdeněk Kamlach, Miluše Hromádková, David Müller, Radek
Zeman.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s navrženými členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise na akci „Vypracování změny 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:
Pavlína Rouhová
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Mgr. Jan Zeman
starosta obce

Ověřil:
Radek Zeman
David Müller

