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

ZÁPIS č. 14/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

21. 9. 2015, 18:00 – 19.00 hod

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

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

Ověřovatelé

Mgr. Bigasová, Mgr. Rýcová

Hosté

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-14/2015 Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 9/0/0.

02-14/2015 Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Mgr. Bigasová, Mgr. Rýcová
Výsledek hlasování: 7/0/2.

03-14/2015 Kontrola usnesení zápisu č. 13 z 24. 8. 2015

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: bod trvá.
Bod č. 8-6/2015 – zateplení stropu na žlutém pavilonu a spojovací chodby v areálu MŠ Boršov
nad Vltavou – řeší TDI pan Otruba.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 12-8/2015 – „Nástavba učebny ZŠ Boršov nad Vltavou II“ – stavba probíhá.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 14-8/2015 – žádost o změnu územního plánu – změna využití nezastavitelného pozemku
parc. č. 382/1 v k. ú. Boršov nad Vltavou. Záležitost byla předána komisi místního hospodářství.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 8-9/2015 – projekt „Přírodní zahrada u MŠ“ – byla podepsána smlouva s dodavatelem.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 13-9/2015 – záměr prodat movitý majetek obce – příslušenství k zahradní technice WARI drtička větví a radlice a demontovaná garážová vrata Hörmann EPU 40. O možnosti koupě výše
uvedeného majetku budou vyzvání p. Humpl, p. Beneš, p. Zavoral.
Usnesení: bod trvá.
Bod 15-9/2015 - OZ projednalo opravu ceny za pronájem části pozemku parc. č. 410/1 v k.ú.
Boršov nad Vltavou o výměře cca 40 m2. Cena byla stanovena ve výši 300 Kč/rok.
Výsledek hlasování: 9/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s pronajmutím pozemku za výše uvedenou cenu, tj. 300,- Kč/rok.
Bod č. 18-9/2015 – projekt na nový jez u železničního mostu – projekt bude představen veřejnosti
a budou probíhat jednání.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 22-9/2015 – žádost o prodej pozemku parc. č. 598 v k.ú. Boršov nad Vltavou – předáno
komisi místního hospodářství.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 18-13/2015- OZ projednalo návrh ceny, za kterou bude prodán pozemek parc. č. 312/9 (p.
Peleška) v k.ú. Boršov nad Vltavou, výměra 45 m2. Cena byla stanovena ve výši 300,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: 9/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem pozemku za výše uvedenou cenu, tj. 300,- Kč/m2.
Bod č.19-13/2015 - členové OZ projednali žádost o změnu ÚP na parc. č. 562/8 v k.ú. Boršov
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nad Vltavou – pozemek je veden jako veřejná zeleň, požadovaná změna využití je na stavební
pozemek.
Usnesení: žádost předána k posouzení komisi místního hospodářství.
Bod č. 25-13/2015 - záměr prodat majetek obce – 2 ks plastových oken s rámem – ze základní
školy.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 6-11/2015 - členové OZ zrevidovali usnesení OZ č. 06-11/2015. Doplnění původního
usnesení – měsíční odměna za výkon neuvolněného místostarosty činí 13.000,- Kč a bude
vyplácena od 1.9.2015.
Výsledek hlasování: 8/0/1.
Usnesení: OZ souhlasí s vyplácením odměny místostarosty Ing. Nejedlého od 1.9.2015 ve
výši 13.000,- Kč.

04-14/2015 Příprava rozpočtu obce na rok 2016 – zastupitelé navrhují požadavky.
Usnesení: bod trvá.

05-14/2015 OZ projednalo Smlouvu č.: 14330024821/002 o zřízení věcného břemene – povinný Obec Boršov
nad Vltavou, oprávněný E.ON Distribuce, a.s. – pozemek parc. č. 56/2, 159, 168/1, 373/15,
375/1, 375/6 v k.ú. Boršov nad Vltavou – kabel NN.
Výsledek hlasování: 9/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy č.: 14330024821/002 o zřízení věcného břemene.

06-14/2015 OZ projednalo Smlouvu č.: 14330028204/001 o zřízení věcného břemene – povinný Obec Boršov
nad Vltavou, oprávněný E.ON Distribuce, a.s. – pozemek parc. č. 2366/13,3308/5 v k.ú. Boršov
nad Vltavou – kabel NN.
Výsledek hlasování: 9/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy č.: 14330028204/001 o zřízení věcného
břemene.

07-14/2015 Místostarosta seznámil členy OZ s výsledkem kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje,
ekonomického odboru oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.
Usnesení: OZ vzalo na vědomí.

08-14/2015 OZ byla předložena žádost p. Müllera o pronájem pozemku parc. č. 254/3 v k.ú. Boršov nad

Vltavou. V této souvislosti OZ projednalo výpověď nájemní smlouvy parc. č. 254/3 v k.ú. Boršov
nad Vltavou. Současně OZ projednalo vypovězení všech stávajících smluv na pozemky určené
k zemědělskému využití. S novými nájemci budou uzavřeny smlouvy dle nového občanského
zákoníku (pachtovní smlouvy) a parcelní čísla budou odpovídat provedené digitalizaci.
Výsledek hlasování: 9/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s vypovězením všech smluv, týkajících se pronájmu pozemku pro
zemědělské využití.

09-14/2015 OZ projednalo nově aktualizované rozpočtové výhledy pro roky 2016,2017 a 2018. Důvodem

změny je přijetí úvěrů na akci „Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou“ a
„Nástavba učebny ZŠ Boršov nad Vltavou II“.
Výsledek hlasování: 9/0/0.
Usnesení: OZ schvaluje aktualizované rozpočtové výhledy pro roky 2016, 2017 a 2018. A
tímto se ruší původní aktualizované rozpočtové výhledy na roky 2016, 2017 a 2018 schválené
OZ 8.6.2015 (příloha č. 1).

10-14/2015 OZ projednalo uzavření darovací smlouvy na nemovitost mezi darujícím p. ing. Čtvrtníkem a
obdarovaným Obcí Boršov nad Vltavou. Pozemek KN č. 4/1 – část ulice Třešňová.
Výsledek hlasování: 9/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením výše uvedené darovací smlouvy.

11-14/2015 Člen zastupitelstva pan Kocina seznámil přítomné s konáním „Vltavského poháru dorostu“ –

závody v judu dne 10.10.2015 a zároveň požádal o finanční příspěvek na poháry ve výši 2.650,Kč.
Výsledek hlasování: 9/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím příspěvku a uzavřením smlouvy na tento závod.
Žádost o příspěvek je nutné podat v písemné formě včetně všech náležitostí.

12-14/2015 Pan Kocina seznámil přítomné s nutností propojení septiku pod objektem hasičárny – nemovitost
pana Chuchla.
Usnesení: OZ pověřilo stavební komisi zjistit informace o možném propojení septiku s
kanalizací.

Pozn.1 - usnesení je číslováno ve formátu Č.BODU-Č.ZÁPISU/ROK.
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Pozn.2 - hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
Zapsala:
Rouhová
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Mgr. Jan Zeman
starosta obce

Ověřil:
Mgr. Bigasová
Mgr. Rýcová

