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

ZÁPIS č. 54/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

24.9.2018, 18:00 – 19:45 hod.

Místo

Restaurace Pod skálou, Boršov nad Vltavou

Přítomni

Mgr. Jan Zeman, Miluše Hromádková, Radek Zeman, Mgr. Sylva Bigasová,
Mgr. Romana Rýcová, , Zdeněk Kamlach, David Müller,
Ing. Michal Vondra – příchod 18:15 hod.
Ing. Miroslav Nejedlý - omluven

Ověřovatelé

p. David Müller, Mgr. Sylva Bigasová

Hosté

--

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-54/2018 Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 7/0/0

02-54/2018 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – p. David Müller, Mgr. Sylva Bigasová
Výsledek hlasování: 5/0/2

03-54/2018 Kontrola usnesení zápisu č. 52/2018 z 20.8.2018

Bod č. 16-47/2018 - žádost fyzické osoby o prodej pozemků ve vlastnictví Obce Boršov nad
Vltavou, a to parc. č. 247/3 o výměře 190 m2, parc. č. 247/18 o výměře 67 m2 a část pozemku
parc. č. 252/1 o výměře 1480 m2, vše k.ú. Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 6/0/1
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc. č. 247/3 o výměře 190 m2, parc. č.
247/18 o výměře 67 m2 a část pozemku parc. č. 252/1 o výměře 1480 m2, vše k.ú. Boršov nad
Vltavou.
Bod č. 10-48/2018 - žádost fyzické osoby o prodej části pozemků ve vlastnictví Obce Boršov nad
Vltavou - parc. č. 159 o výměře 138 m² a parc. č. 168/1 o výměře 158 m² ,vše v k. ú. Boršov
nad Vltavou. Navrhovaná cena 300,--Kč/m2.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 159 o výměře 138 m2 a parc.č. 168/1 o
výměře 158 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou za cenu 300,-- Kč/m2.
Bod č. 20-49/2018 – plánovaná rekonstrukce místní komunikace – ulice Slunečná, na kterou obec
dostala dotaci od Krajského úřadu Jihočeského kraje. Členové OZ projednali výzvu k podání
nabídek – zadávací řízení.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s výzvou k podání nabídek (zadávací řízení) na akci „Oprava
povrchu místní komunikace – část ul. Slunečná v Boršově nad Vltavou“.
Bod č. 05-52/2018 – žádost fyzické osoby o prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Boršov nad
Vltavou – parc. č. 312/9 o výměře 39 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Navrhovaná cena 300,-- Kč/m2.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 312/9 o výměře 39 m2 v k.ú. Boršov nad
Vltavou za cenu 300,-- Kč/m2.
Bod č. 21-52/2018 – akce „Oprava přístupové komunikace k ZŠ Boršov nad Vltavou“. Členové
OZ projednali výzvu k podání nabídek – zadávací řízení.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s výzvou k podání nabídek (zadávací řízení) na akci „Oprava
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přístupové komunikace k ZŠ Boršov nad Vltavou“.
V 18:15 hodin příchod člena OZ Ing. Michala Vondry.
Bod č. 07-51/2018 – žádost fyzické osoby o schválení návrhu dělení pozemků s následnou žádostí
o koupi části nově vzniklých pozemků o výměře 52 m2 a prodej pozemků Obci Boršov nad
Vltavou o výměře 14 m2. Dotčené pozemky v souvislosti s požadovaným dělením: parc.č. 2360,
3326/8, 3326/9, 3326/10, St. 77 vše v k.ú. Zahorčice uVrábče.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ na základě posouzení žádosti komisí místního hospodářství schválilo návrh
dělení pozemků.

04-54/2018 OZ projednalo smlouvu o právu provést stavbu „Most ev.č. 14325-5A přes I/3 MUK Boršov nad
Vltavou“ mezi Obcí Boršov nad Vltavou (vlastník pozemků) a Jihočeský kraj – Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje Č. Budějovice (investor).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Most ev.č. 14325-5A
přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou.

05-54/2018 Členům OZ bylo předloženo rozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 na rok 2018 (příloha č. 1).

Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 16 a 17 a schválilo rozpočtové opatření
č. 18 na rok 2018.

06-54/2018 OZ projednalo žádost fyzické osoby o prodej pozemku par.č. 240/402 o výměře 51 m2 v k.ú.
Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 7/0/1
Usnesení: OZ pověřilo komisi místního hospodářství k prošetření stavu věci.

07-54/2018 OZ projednalo Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené 22.6.2018 mezi objednatelem Obcí Boršov

nad Vltavou a zhotovitelem firmou STING CZ s.r.o. Litvínovice ve věci realizace díla „ZŠ Boršov
nad Vltavou, přístavba – vybudování odborných učeben a jídelny, stavební úpravy“.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí
Boršov nad Vltavou a zhotovitelem firmou STING CZ s.r.o. Litvínovice.

08-54/2018 Členové OZ projednali Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OK 005/2018 mezi objednatelem Obcí
Boršov nad Vltavou a zhotovitelem firmou OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou ve věci
realizace stavby „Oprava povrchu místní komunikace Boršov – Zahorčice – ul. Ropná“.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí
Boršov nad Vltavou a zhotovitelem firmou OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou.

09-54/2018 Členové OZ projednali návrh zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci. Uvedená
vyhláška pozbyla funkčnosti.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí se zrušením výše uvedené Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004.

10-54/2018 Dalším bodem k projednání byla žádost fyzické osoby o koupi části pozemků ve vlastnictví Obce
Boršov nad Vltavou parc.č. 312/9 a parc.č. 312/10 v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem prodat část pozemků par.č. 312/9 a parc. č. 312/10 v k.ú.
Boršov nad Vltavou. Výměra uvedených pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.

11-54/2018 OZ projednalo žádost Fotbalového klubu Boršov nad Vltavou o finanční dotaci ve výši 5.000,--Kč
na technické zabezpečení přátelského fotbalového utkání s účastí fotbalového sdružení Amfora
Praha, které se uskuteční 28.9.2018.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo poskytnutí finanční dotace FK Boršov nad Vltavou ve výši
5.000,-- Kč na přátelské fotbalové utkání s účastí fotbalového sdružení Amfora Praha a
souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí finanční 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:
Štěpánková D.
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Mgr. Jan Zeman
starosta obce

Ověřil:
David Müller
Mgr. Sylva Bigasová

