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

ZÁPIS č. 46/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

12.3.2018, 18:00 – 19:15 hod.

Místo

Obecní knihovna, Boršov nad Vltavou, Obecní 52

Přítomni

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

Ověřovatelé

Zdeněk Kamlach, Ing. Miroslav Nejedlý

Hosté

---

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-46/2018 Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 7/0/0

02-46/2018 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu –Zdeněk Kamlach, Ing. Miroslav Nejedlý.
Výsledek hlasování: 7/0/0

03-46/2018 Kontrola usnesení zápisu č. 45/2018 z 12.2.2018

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. 13-43/2017 – členové OZ projednali návrhy a nominace na „Cenu obce 2018“ – navrženi
byli paní Marie Vocilková, paní Ludmila Marešová a pan Jaroslav Hanetšlégr. Po posouzení byl
vybrán pan Jaroslav Hanetšlégr.
Výsledek hlasování: 5/2/0
Usnesení: OZ souhlasí, aby „Cenu obce 2018“ obdržel pan Jaroslav Hanetšlégr.
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.
Bod č. 3-45/2018 – plánovaná výstavba bytových domů „Boršovské kaskády“ – žádost o
vyjádření k dokumentaci pro územní řízení. Komise místního hospodářství pověřena prošetřením
stavu věci a písemným vyjádřením k dané věci.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 7-45/2018 – výběrové řízení „Přístavba školy ZŠ Boršov nad Vlt. – vybudování odborných
učeben“ – poptána Stavební poradna, spol. s r.o. České Budějovice ohledně zajištění služeb při
přípravě, organizaci a administrativním zajištění zadávacího řízení – cenová nabídka 54.450,-- Kč
vč. DPH
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení 1: OZ souhlasí, aby přípravou, organizací a administrativním zajištěním
zadávacího řízení byla pověřena Stavební poradna spol. s r.o. České Budějovice za cenu
54.450,-- Kč vč. DPH.
OZ projednalo nabídku firmy Otruba & partner, s.r.o. České Budějovice na zajištění výkonů
technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby na akci „Přístavba školy
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ZŠ Boršov nad Vltavou – vybudování odborných učeben“ – cena celkem bez DPH za výkon všech
činností 117.975,-- Kč.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení 2: OZ souhlasí, aby zajištění výkonů technického dozoru investora a koordinátora
BOZP při realizaci stavby na akci „Přístavba školy ZŠ Boršov nad Vltavou – vybudování
odborných učeben“ za celkovou cenu 117.975,-- Kč bez DPH vykonávala firma Otruba &
partner, s.r.o. České Budějovice.
Členové OZ odsouhlasili firmy, které budou poptány v rámci výběrového řízení na dodavatele
stavby „Přístavba školy ZŠ Boršov nad Vltavou – vybudování odborných učeben“. Seznam firem
je neveřejnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení 3: OZ souhlasí s oslovením firem uvedených v příloze č. 1 tohoto zápisu v rámci
výběrového řízení na dodavatele stavby „Přístavba školy ZŠ Boršov nad Vltavou –
vybudování odborných učeben“.
Bod č. 13-45/2018 – akce „100 lip“ u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.
Starosta obce informoval o přejmenování akce na „100 stromů pro republiku“ v rámci splnění
podmínek pro možné čerpání dotace.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 16-45/2018 – výběrové řízení na akci „Oprava povrchu stávající místní komunikace
Boršov – Homole“ . OZ projednalo nabídku firmy Otruba & partner, s.r.o. České Budějovice na
zajištění inženýrských činností při výběru zhotovitele stavby a výkon technického dozoru
investora na akci „Oprava povrchu stávající místní komunikace Boršov – Homole“ – cena celkem
včetně DPH 55.660,-- Kč.
Výsledek hlasování : 7/0/0
Usnesení 1: OZ souhlasí s nabídkou firmy Otruba & partner, s.r.o. České Budějovice na
zajištění inženýrských činností při výběru zhotovitele stavby a výkon technického dozoru
investora na akci „Oprava povrchu stávající místní komunikace Boršov – Homole“ za cenu
55.660,-- Kč vč. DPH.
Členové OZ odsouhlasili firmy, které budou poptány v rámci výběrového řízení na dodavatele
stavby „Oprava povrchu stávající místní komunikace Boršov – Homole“. Seznam firem je
neveřejnou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení 2: OZ souhlasí s oslovením firem uvedených v příloze č. 2 tohoto zápisu v rámci
výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava povrchu stávající místní komunikace
Boršov – Homole“.

04-46/2018 OZ projednalo žádost TJ Sokol Boršov nad Vltavou o finanční dotaci ve výši 7.608,-- Kč na
zakoupení cvičebních úborů (trika a kalhoty) na akci XVI. slet ČOS.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 7.608,-- Kč na zakoupení
cvičebních úborů a s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace.

05-46/2018 OZ projednalo, pro případ získání grantu, zajištění spolufinancování ve výši 40 % k projektu

s názvem „Nákup pomůcek pro ZŠ Boršov nad Vltavou“.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: členové OZ schválili zajištění spolufinancování ve výši 40 % k projektu s názvem
„Nákup pomůcek pro ZŠ Boršov nad Vltavou“, který byl předložen do GP Jihočeského
kraje s názvem PODPORA ŠKOLSTVÍ, 1. výzva pro rok 2018.

06-46/2018 OZ projednalo žádost Mysliveckého spolku Jamné o finanční dotaci ve výši 5.000,-- Kč na

zazvěření revíru a nákup krmiv pro zvěř.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 5.000,-- Kč pro Myslivecký
spolek Jamné a s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace.

07-46/2018 Starosta obce informoval přítomné členy OZ o plánované rekonstrukci železničního mostu

(viaduktu). Uvedl, že staveniště již bylo předáno zhotoviteli, práce začnou koncem dubna 2018 a
budou probíhat převážně v nočních hodinách, v případě potřeby bude doprava řešena kyvadlově.
Stavba by měla být dokončena v listopadu 2018 a uvedení do provozu v dubnu 2019.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy
uzavřené s Jihočeským krajem – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Č. Budějovice o
právu provést stavbu na pozemcích p.č. KN 765/1 a KN 766/4 k.ú. Boršov nad Vltavou.

08-46/2018 OZ projednalo výběr dodavatele na zajištění regenerace fotbalového hřiště.
K posouzení byly předloženy 3 cenové nabídky:
Český trávník, s.r.o., Litvínovice 32
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231.744,04 Kč vč. DPH

pm trávníky s.r.o., Senecká 33, Zruč-Senec
242.382,36 Kč vč. DPH
AGRO CS a.s., Říkov čp. 265
252.814,98 Kč vč. DPH
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: po posouzení cenových nabídek byla na zajištění regenerace fotbalového hřiště
vybrána firma Český trávník, s.r.o., Litvínovice 32 za cenu 231.744,04 Kč vč. DPH.

09-46/2018 Členům OZ bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 schválené starostou obce
(příloha č. 3).
Usnesení: OZ vzalo rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 na vědomí.

10-46/2018 OZ projednalo oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000.000 Kč od Krajského

úřadu Jihočeského kraje Č. Budějovice za účelem zajištění projektu „Oprava povrchu stávající
místní komunikace Boršov – Homole“.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Oprava povrchu stávající místní komunikace Boršov – Homole“.

11-46/2018 Členové OZ projednali žádost EI-PROJEKT s.r.o. Č. Budějovice o vyjádření k projektované
přípojce NN pro územní souhlas.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s projektovanou přípojkou NN.

12-46/2018 OZ projednalo Smlouvu č.: 1030042813/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -

budoucí povinná Obec Boršov nad Vlt., budoucí oprávněná E.ON Distribuce, a.s. zastoupená
E.ON Česká republika, s.r.o. - stavba s názvem „Boršov n V, K 438, Hančová, kabel NN.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením výše uvedené Smlouvy č.: 1030042813/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.

13-46/2018 OZ projednalo žádost o finanční dotaci ve výši 9.000 Kč na akci „Boršovské kochání – 9. ročník“.

Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 9.000 Kč na akci „Boršovské
kochání – 9. ročník“ a 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:
D. Štěpánková
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Mgr. Jan Zeman
starosta obce

Ověřil:
Zdeněk Kamlach
Ing. Miroslav Nejedlý

