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

ZÁPIS č. 45/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

12.2.2018, 18:00 – 20:15 hod.

Místo

Obecní knihovna, Boršov nad Vltavou, Obecní 52

Přítomni

Mgr. Jan Zeman, Ing. Miroslav Nejedlý, Mgr. Romana Rýcová , Mgr. Sylva Bigasová ,
Radek Zeman, Ing. Michal Vondra, Zdeněk Kamlach, David Müller, Miluše Hromádková
– od 19:40 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Michal Vondra, David Müller

Hosté

Ing. arch. Čestmír Luhan, Richard Nídl, Brejžková Růžena, Brejžek Pavel

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-45/2018 Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0

02-45/2018 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Ing. Michal Vondra, David Müller .
Výsledek hlasování: 6/0/2

03-45/2018 Ing. arch. Čestmír Luhan seznámil přítomné s plánovanou výstavbou bytových domů „Boršovské

kaskády“ na pozemcích p.č. 17 a 18 v k.ú. Boršov nad Vltavou a požádal o vyjádření
k dokumentaci pro územní řízení.
Usnesení: OZ vzalo žádost Ing. arch. Čestmíra Luhana na vědomí a pověřuje komisi
místního hospodářství k prošetření stavu věci a k písemnému vyjádření k dané věci.

04-45/2018 Kontrola usnesení zápisu č. 44/2018 z 15.1.2018

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. 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 bere na vědomí stanovisko komise pro místní hospodářství a doporučuje
změnu využití pozemku v ulici Na Planýrce, parc. č. 606/22, o výměře 475 m2, k. ú. Boršov
nad Vltavou na zahradu, na které je možno postavit zahradní domek.
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 bere na vědomí stanovisko komise pro místní hospodářství a doporučuje
zachovat stávající stav a neprodávat část pozemku parč. č. 3324/6 v k. ú. Zahorčice u Vrábče
o výměře 50 m².
Bod č. 13-43/2017 – Členové OZ projednávali návrhy a nominace na „Cenu obce 2018“.
Usnesení: Bod trvá.
Bod č. 16-43/2017 – Členové OZ projednali nutnost vypsat výběrové řízení na dodavatele
elektrického varného kotle do Mateřské školy Boršov nad Vltavou.
Usnesení: OZ pověřilo starostu a místostarostu obce, aby do příštího jednání OZ předložili
předběžnou kalkulaci na pořízení elektrického varného kotle do MŠ Boršov nad Vltavou.
Bod trvá.
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Bod č. 11-44/2018
Členům OZ byly předloženy cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro akci
„Přístavba ZŠ Boršov nad Vltavou“.
o Sixta – Architekt, spol. s r.o. ,Nová 1997/24, České Budějovice 290.000,- Kč vč. DPH,
o Ateliér D.N.A. spol. s r.o. Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 205.000,- Kč vč. DPH,
o Ing. Hrabák, Úzká 1643/6, České Budějovice 192.000,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo zpracování projektové dokumentace pro akci „Přístavba ZŠ
Boršov nad Vltavou“ od firmy Ing. Hrabák, Úzká 1643/6, České Budějovice, za cenu
192.000,- Kč vč. DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy.
Bod č. 12-44/2018 - V souvislosti s výsledkem výběrového řízení na dokončení kompletace
inventáře kabin FK Boršov nad Vltavou projednali členové OZ návrh smlouvy o dílo na
dokončení kompletace inventáře kabin FK Boršov nad Vltavou od firmy LUMEN Servisní s.r.o.,
Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice, za cenu 145.923,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na dokončení kompletace inventáře kabin
FK Boršov nad Vltavou od firmy LUMEN Servisní s.r.o., Nemanická 2722, 370 10 České
Budějovice, za cenu 145.923,- Kč bez DPH.

05-45/2018 OZ projednalo připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – vyvěšení tibetské vlajky na
Obecním úřadě dne 10.3.2018 jako připomenutí 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s připojením Obce Boršov nad Vltavou k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením tibetské vlajky na Obecním úřadě dne 10. března 2018.

06-45/2018 OZ projednalo návrh Mgr. Rýcové Romany pronajímat obecní prostory ke komerčním účelům.
Cena za pronájem byla stanovena ve výši 100,- Kč/ hod. vč. DPH.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo pronájem obecních prostor ke komerčním účelům ve výši
100,- Kč/hod. vč. DPH.

07-45/2018 V souvislosti s výběrovým řízením „Přístavba ZŠ Boršov nad Vltavou“ byli členové OZ

seznámeni se zadávacími parametry.
Výsledek hlasování: 6/0/2
Usnesení: OZ schválilo předložené zadávací parametry pro výběrové řízení na akci
“Přístavba ZŠ Boršov nad Vltavou“ a pověřilo starostu a místostarostu obce k zajištění
výkonu technického dozoru investora akce a k výběru organizátora akce.

08-45/2018 Členům OZ byla předložena rozpočtová opatření č. 1,2,3 na rok 2018 (příloha č. 1).

Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 a rozpočtová opatření č. 1,2 na rok 2018
vzalo na vědomí.

09-45/2018 OZ projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 11.7.2017 mezi Obcí Boršov nad

Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou (objednatel) a firmou Dopravní stavby HP Bohemia,
Poříčská 282, Boršov nad Vltavou (zhotovitel). Předmětem dodatku je posun termínu
dokončených prací „Oprava místní komunikace v ulicích Rybářské a Včelenské“.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 11.7.2017 mezi Obcí
Boršov nad Vltavou (objednatel) a firmou Dopravní stavby HP Bohemia (zhotovitel).

10-45/2018 OZ projednalo výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky – petice za spravedlivé odměny
členů volebních komisí.
Usnesení: OZ vzalo výzvu – petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí na vědomí.

11-45/2018 Členům OZ byly předloženy návrhy aktualizovaných střednědobých výhledů rozpočtu na roky
2019,2020,2021 (příloha č. 2).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo aktualizované střednědobé výhledy rozpočtu na roky
2019,2020,2021.
Příchod paní Hromádkové v 19:40 hodin.

12-45/2018 Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí firmy Inpropo o vyjádření k projektované změně
stavby před dokončením – prodloužení ZTV Boršov nad Vltavou pro výstavbu rodinných domů.
Výsledek hlasování: 9/0/0
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Usnesení: OZ odsouhlasilo žádost firmy Inpropo s projektovanou změnou stavby před
dokončením.

13-45/2018 Starosta obce seznámil zastupitele s akcí „100 lip“, která se uskuteční u příležitosti 100-tého
výročí vzniku Československa.
Usnesení: OZ vzalo akci „100 lip“ na vědomí.

14-45/2018 Starosta seznámil členy OZ s akcí „Spolkový ples Obce Boršov nad Vltavou“, která se uskuteční
dne 17.2.2018 v KD Včelná.
Usnesení: OZ vzalo akci „Spolkový ples Obce Boršov nad Vltavou“ na vědomí.

15-45/2018 OZ projednalo návrh starosty Obce Boršov nad Vltavou, Mgr. Zemana, darovat cenu do tomboly

na akci „Spolkový ples Obce Boršov nad Vltavou“ let balonem pro 2 osoby.
Výsledek hlasování: 9/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo cenu do tomboly na akci „Spolkový ples Obce Boršov nad
Vltavou“ let balonem pro 2 osoby.

16-45/2018 Starosta obce informoval o nutnosti zadat výběrové řízení na akci „Oprava cesty Boršov nad

Vltavou - Homole“.
Výsledek hlasování: 7/0/2
Usnesení: OZ pověřilo starostu a místostarostu obce k zadání výběrového řízení na akci
„Oprava cesty Boršov nad Vltavou - Homole“.

17-45/2018 Starosta obce seznámil členy OZ s havarijním stavem lípy v ulici „K Pilotovi“.
Usnesení: OZ vzalo na vědomí informaci o stromu v havarijním stavu.

18-45/2018 Starosta obce seznámil členy OZ s vlastnictvím mostu nad E55 na komunikaci „Honskondlovka“.

Usnesení: OZ vzalo informaci o vlastnictví mostu nad E55 na silnici „Honskondlovka“ na
vědomí.

19-45/2018 OZ projednalo žádost o poskytnutí finanční dotace na úhradu energií spojených s provozem
fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou ve výši 17.721,- Kč.
Výsledek hlasování: 9/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo finanční dotaci ve výši 17.721,- Kč na úhradu energií spojených
s provozem fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou a souhlasí s uzavřením smlouvy na
poskytnutí dotace.

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

Strana č. 3 z 3

Mgr. Jan Zeman
starosta obce

Ověřil:
Ing. Michal Vondra
David Müller

