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

ZÁPIS č. 43/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

11.12. 2017, 17:30 – 19:15 hod.

Místo

Restaurace „Pod Skálou“

Přítomni

Mgr. Jan Zeman, Ing. Miroslav Nejedlý, Mgr. Romana Rýcová, Mgr. Sylva Bigasová,
Radek Zeman, Ing. Michal Vondra, Zdeněk Kamlach – příchod v 17.50 hod., Miluše
Hromádková – příchod v 18.00 hod.
David Müller – nepřítomen.

Ověřovatelé

Zdeněk Kamlach, Mgr. Romana Rýcová

Hosté

---

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-43/2017 Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0

02-43/2017 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Zdeněk Kamlach, Mgr. Romana Rýcová.
Výsledek hlasování: 6/0/2

03-43/2017 Kontrola usnesení zápisu č. 42/2017 z 06.11. 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. 05-41/2017 - p. Peleška - odprodej pozemku parc. č. 312/2 o výměře 45 m2, k.ú. Boršov
nad Vltavou ve vlastnictví Obce Boršov nad Vltavou. Navržena prodejní cena 300,-- Kč/m2.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 312/2 o výměře 45 m2, k.ú. Boršov nad
Vltavou panu Peleškovi za cenu 300,-- Kč/m2.
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 trvá.
Bod č. 21-41/2017 - 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 výměře 131m², vše k.ú. Boršov
nad Vltavou, ve vlastnictví Obce Boršov nad Vltavou. Navržena prodejní cena 50,-- Kč/m2.
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 za cenu 50,-- Kč/m2.
Bod č. 04-42/2017 - 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.
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. Bod trvá.
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Bod č. 05-42/2017 - 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. Bod trvá.
Bod č. 06-42/2017 – členové OZ projednali návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021, které byly vyvěšeny na úřední
desce obce od 07.11.2017 do 11.12.2017 a současně byly vyvěšeny také v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup. K návrhu rozpočtu na rok 2018 a k návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021 nebyly podány žádné
připomínky.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: členové OZ po projednání schválili rozpočet obce na rok 2018 jako přebytkový.
Přebytkem finančních prostředků ve výši 2.875.560,-- Kč budou hrazeny splátky
poskytnutých bankovních úvěrů. Členění rozpočtu dle paragrafů a položek (příloha č. 1).
Dále členové OZ schválili střednědobé výhledy rozpočtu Obce Boršov nad Vltavou na roky
2019, 2020, 2021 (příloha č. 2). Tímto se ruší původní střednědobé výhledy rozpočtu na roky
2018, 2019, 2020.
OZ souhlasí s uzavřením smluv na rozpočtem odsouhlasené dotace pro jednotlivé subjekty.
Současně byl schválen počet pracovnic obecního úřadu v počtu 3.
Bod č. 16-42/2017 – výběrové řízení na pořízení nového územního plánu obce Boršov nad
Vltavou. Do uplynutí lhůty podali svou nabídku účastníci zadávacího řízení v pořadí:
č. 1 Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., Riegrova 1745/59, 370 01 Č.Budějovice
celková cena díla včetně DPH 532.400,-- Kč
č. 2 Projektový ateliér AD s.r.o., 373 41 Hosín čp. 165
celková cena díla včetně DPH 290.400,-- Kč
Výsledek hlasování: 6/0/0 (bod projednán v 17.30 hod. za přítomnosti 6 členů OZ)
Usnesení: Po projednání nabídek členové OZ souhlasí s tím, aby dodatelem pořízení nového
územního plánu obce Boršov nad Vltavou byl Projektový ateliér AD s.r.o., 373 41 Hosín
čp.165.

04-43/2017 Členové OZ projednali žádost TJ Sokol Boršov nad Vltavou o finanční dotaci ve výši 5.000,-- Kč
na „Mikulášskou nadílku“ pro děti.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo finanční dotaci ve výši 5.000,-- Kč pro TJ Sokol Boršov nad
Vltavou na „Mikulášskou nadílku“ a uzavření smlouvy na poskytnutí dotace.

05-43/2017 Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. požádal o finanční podporu a spolupráci při akci „Filmové léto
2018“.
Usnesení: bod odložen na příští OZ.

06-43/2017 Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Prachatice o

poskytnutí dotace na kvalitní hospicovou péči.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finanční dotace pro Hospic sv. Jana N. Neumanna,
o.p.s. Prachatice ve výši 20.000,-- Kč a s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace.

07-43/2017 OZ projednalo Dodatek č. 16 ke smlouvě o dílo č. 60106/99 na sběr, svoz a odstranění

komunálního odpadu uzavřené mezi Obcí Boršov nad Vltavou (objednatel) a Marius Pedersen a.s.
(zhotovitel).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo č. 60106/99 na sběr, svoz
a odstranění komunálního odpadu.

08-43/2017 OZ projednalo Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Boršov
nad Vltavou uzavřenou mezi Obcí Boršov nad Vltavou a Dopravním podnikem města České
Budějovice.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na
rok 2018.

09-43/2017 Starosta informoval přítomné o možnosti uložit volné finanční prostředky obce na speciální
bankovní účet.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

10-43/2017 Starosta obce seznámil členy OZ se schváleným rozpočtem na rok 2018 a schválenými
střednědobými výhledy na roky 2019, 2020 příspěvkových organizací Mateřská škola Boršov nad
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Vltavou, Základní škola Boršov nad Vltavou a Jednotka SDH Boršov nad Vltavou.
Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 výše uvedených
příspěvkových organizací byly vyvěšeny na úřední desce obce od 07.11.2017 do 11.12.2017 a
současně byly vyvěšeny také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

11-43/2017 Členům OZ bylo předloženo rozpočtové opatření č. 21 na rok 2017 (příloha č. 3).
Usnesení: OZ vzalo rozpočtové opatření č. 21 na rok 2017 na vědomí.

12-43/2017 Starosta obce informoval o nutnosti zadat výběrové řízení na dokončení kompletace inventáře
fotbalových šaten.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ pověřilo starostu a místostarostu obce k zadání výběrového řízení na
dokončení kompletace inventáře fotbalových šaten.

13-43/2017 Starosta obce vyzval členy OZ, aby do příštího zasedání předložili své návrhy a nominace na
„Cenu obce 2018“.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

14-43/2017 Smlouva č. 1030040928/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení: bod odložen na příští OZ.

15-43/2017 Žádost Mateřské školy Boršov nad Vltavou o finanční dotaci.
Usnesení: bod odložen na příští OZ.

16-43/2017 Starosta obce uvedl, že je nutno vypsat výběrové řízení na dodavatele elektrického kotle do

Mateřské školy Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ pověřilo starostu a místostarostu obce k zadání výběrového řízení na
dodavatele elektrického kotle do MŠ Boršov nad Vltavou.
Termíny zasedání OZ leden – září 2018:
15.1.
12.2.
12.3.
9.4.
14.5.
4.6.
16.7.
20.8.
17.9.

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. Romana Rýcová

