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

ZÁPIS č. 8/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

11. 5. 2015, 18:00 – 19:00 hod

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

Mgr. Bigasová, p. Hromádková, p. Kamlach, p. Kocina, Ing. Nejedlý, Mgr. Rýcová,
Ing. Vondra, p. R. Zeman
Nepřítomni: Mgr. J. Zeman

Ověřovatelé

Ing. Vondra, p. R. Zeman

Hosté

---

PROGRAM
Místostarosta obce, Ing. Nejedlý, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva.

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-8/2015 Místostarosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0.

02-8/2015 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Ing. Vondra, p. R. Zeman
Výsledek hlasování: 6/0/2.

03-8/2015

Kontrola usnesení zápisu č. 7 z 13.4.2015
Bod č. 16-2/2014 – darovací smlouva mezi Obcí Boršov nad Vltavou a Obcí Včelná na nově
vybudovaný chodník, přechod a zastávka MHD v lokalitě „Pod Včelnou“. Podklady pro převod
byly předány Obci Včelná a čeká se na jejich vyjádření.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 14-5/2015 – projekt komunitního bydlení pro seniory v obci Boršov nad Vltavou –
probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků ohledně směny či prodeje pozemků.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 8-6/2015 – zateplení stropu na žlutém pavilonu a spojovací chodby v areálu MŠ Boršov
nad Vltavou.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 16-6/2015 – Smlouva o spolupráci mezi Obcí Boršov nad Vltavou, Obcí Homole a Obcí
Planá týkající se společné a nerozdílné spolupráce při realizaci výstavby cyklostezky podél levého
břehu řeky Vltavy – v obci Planá probíhají jednání s majiteli pozemků, přes které cyklostezka
povede.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 13-7/2015 – OZ projednalo záměr prodat pozemek parc.č. 693/14 v k.ú. Boršov nad
Vltavou.
Výsledek hlasování: 7/1/0
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem prodat pozemek parc. č. 693/14 v k.ú. Boršov nad Vlt.
1 člen OZ opustil zasedání.
Bod č. 16-7/2015 – místostarosta seznámil členy OZ s výsledkem výběrového řízení na
zhotovitele akce „Stavba bezbariérového chodníku II v Poříčské ulici, k.ú. Boršov nad Vltavou“.
Předložené nabídky: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
787.961,99 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o.
813.656,36 Kč bez DPH
SEXTA s.r.o.
808.902,10 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Stavba
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bezbariérového chodníku II v Poříčské ulici, k.ú. Boršov nad Vltavou“ s firmou Dopravní
stavby HP Bohemia s.r.o..

04-8/2015

OZ projednalo závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2014 a opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2014 obce Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ projednalo závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
obce Boršov nad Vltavou.
Chyby a nedostatky budou v roce 2015 napraveny.

05-8/2015

OZ projednalo účetní závěrku Obce Boršov nad Vltavou k 31.12.2014.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Boršov nad Vltavou
k 31.12.2014 s kladným výsledkem hospodaření 6.282.760,54 Kč.

06-8/2015

OZ projednalo záměr pronajmout plochu cca 1000 m2 parc.č. 410/1 v k.ú. Boršov nad Vltavou
pro účely vodáckého parkoviště.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku parc. č. 410/1 pro účely
vodáckého parkoviště.
Člen OZ, který opustil zasedání, se vrátil zpět.

07-8/2015

OZ projednalo záměr pronajmout část pozemku parc. č. 410/1 v k.ú. Boršov nad Vltavou pro
umístění 2 ks plechových garáží (cca 2x20 m2).
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku parc. č. 410/1 pro umístění
2 ks plechových garáží.

08-8/2015

OZ projednalo žádost SDH Zahorčice o finanční výpomoc ve výši 5.000,-- Kč na pořádání
sportovního dne v Zahorčicích 24.5.2015
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finanční výpomoci ve výši 5.000,-- Kč na pořádání
sportovního dne v Zahorčicích a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

09-8/2015

OZ projednalo Smlouvu č. CB-014330032554/002 o zřízení věcného břemene – povinný Obec
Boršov nad Vltavou, oprávněný E.ON Distribuce, a.s. – pozemky parc.č. 240/317, 319/15, 322/4,
322/10, 322/36, 328/5 v k.ú. Boršov nad Vltavou – nové venkovní vedení VN a sloupů VN.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy č. CB-014330032554/002 o zřízení věcného
břemene.

10-8/2015

OZ projednalo Smlouvu č. ZP-014330029141/007 o zřízení věcného břemene – povinný Obec
Boršov nad Vltavou, oprávněný E.ON Distribuce, a.s. – pozemek parc.č. 710/5 v k.ú. Boršov nad
Vltavou – přípojky plynovodu STL.
Výsledek hlasování 8/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy č. ZP-014330029141/007 o zřízení věcného
břemene.

11-8/2015

OZ byla předložena žádost o prodej pozemku p.č. 693/14 v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Usnesení: ohledně upřesnění žádosti o prodeji pozemku bude dále jednáno.

12-8/2015

OZ projednalo zahájení výběrového řízení na akci „Nástavba učebny ZŠ Boršov nad Vltavou II“.
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: Členové OZ pověřují starostu a místostarostu obce k přípravě a vyhlášení
výběrového řízení na akci „Nástavba učebny ZŠ Boršov nad Vltavou II“.

13-8/2015

OZ projednalo žádost pana Karla Lipše o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.000,-- Kč na
společenskou akci „Boršovské kochání“.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 9.000,-- Kč na
společenskou akci „Boršovské kochání“ a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

14-8/2015

OZ projednalo žádost o změnu územního plánu – změna využití nezastavitelného pozemku parc.
č. 382/1 k.ú. Boršov nad Vltavou.
Usnesení: Záležitost předána k posouzení stavební komisi.
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15-8/2015

TJ Sokol Boršov nad Vltavou předložila žádost o poskytnutí finanční výpomoci ve výši 5.000,-Kč na pořádání akce „Dětský den se Sokolem“- 30.5.2015.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finanční výpomoci ve výši 5.000,--Kč na akci „Dětský
den se Sokolem“ a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

16-8/2015

OZ projednalo rozpočtové opatření č. 13 na rok 2015 – úvěr na výstavbu knihovny.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s rozpočtových opatřením č. 13 na rok 2015 (příloha č. 1).

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
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Ing. Miroslav Nejedlý
místostarosta obce

Ověřil:
Ing. Vondra
Zeman R.

