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

ZÁPIS č. 19
ze zasedání obecního zastupitelstva
Datum a čas

23. 1. 2012, 18:00 - 21:05 hod.

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

Ing. Frolíková, p. Kamlach, p. Filišteinová, Ing.Nejedlý, Mgr. Zeman, Ing. Němeček,
MUDr. Klimeš, MUDr. Nevšímal
omluveni – Ing. Homolka

Ověřovatelé

Ing. Nejedlý, MUDr. Nevšímal

Hosté

Ing. Petr Rakouský

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

Bod č. Obsah bodu, usnesení

1

Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0

2

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Ing. Nejedlý, MUDr. Nevšímal
Výsledek hlasování: 6/0/2

3

Ing. Petr Rakouský informoval členy OZ o financování rekonstrukce MŠ. Došlo ke změně
harmonogramu stavebních prací – dokončení v 5/2012. Zbývají dodělat fasády, terénní úpravy, plot a
zatravnění. OZ projednalo uzavření smluv s dodavatelem stavebních prací v rámci rekonstrukce MŠ:
- smlouvu na rekonstrukci bytu v MŠ (neuznatelné náklady) ve výši 0,4mil. Kč,
- smlouvu na vícepráce spojené s rekonstrukcí MŠ ve výši 1,8 mil. Kč.
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s tím, aby starosta obce Mgr. Jan Zeman uzavřel smlouvu na
rekonstrukci bytu v MŠ ve výši 0,4 mil. Kč a smlouvu na celkové náklady za vícepráce spojené s
rekonstukcí MŠ ve výši 1,8 mil. Kč.

4

Kontrola usnesení ze zápisu č. 18 ze dne 12. 12. 2011:
Bod č. 14 ze zápisu č. 11 – vodácká sezona – dne 7. 2. 2012 proběhne v Českém Krumlově jednání
starostů dotčených obcí. Na základě tohoto jednání bude dále jednáno s půjčovnami lodí.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 7 ze zápisu č. 13 – parkování v ulici Pod Skálou – v této věci se bude spolupracovat s
Ateliérem SIS – Ing. František Stráský.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 7 ze zápisu č. 16 – nákup Avie pro SDH Boršov – Avie byla koupena a přivezena do Boršova.
Na Avii probíhají drobné úpravy před zařazením do užívání.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 7 ze zápisu č. 17 – stížnosti občanů na hluk z restaurace Archa – majitel objektu nechal v
prostorách restaurace vyměnit dřevěná okna za plastová a větrací zařízení je vyvedeno na střechu.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 11 ze zápisu č. 17 – žádost paní Třískové o odkoupení pozemku p.č. 170/13 – 66 m2 a části
pozemku p.č. 168/1 – 240 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou – probíhají jednání.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 5 ze zápisu č. 18 – finanční příspěvek TJ Sokol na gymnastický koberec – koberec byl
zakoupen, paní Ing. Zavoralová za příspěvek děkuje.
Bod č. 6 ze zápisu č. 18 – výběr poplatků z ubytovací kapacity a poplatků za lázeňský a rekreační
pobyt za rok 2011 – budou probíhat jednání s majiteli rekreačních objektů.
Bod č. 12 ze zápisu č. 18 – rekonstukce jídelny v ZŠ – vybavení jídelny bylo vybráno a již je dodáno.
Dne 2. 2. 2012 proběhne kolaudace. Po kolaudaci budou již obědy převáženy z kuchyně v MŠ do ZŠ.
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Mgr. Jan Zeman informoval o zápisu do ZŠ, který proběhl ve dnech 19. a 20. ledna 2012. K zápisu
přišlo 26 dětí, z toho bylo 21 dětí přijato a je předpoklad, že budou přijaty ještě 4 děti z okolních obcí.
V současné době navštěvuje ZŠ v Boršově nad Vltavou 64 dětí.
Dále byl zpracován projekt na zateplení a výměnu oken v ZŠ, obec bude při vypsání dotačního titulu
žádat o dotaci.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

5

OZ projednalo smlouvu s DPM CB za dopravní obslužnost na rok 2012 ve výši 802.371,00 Kč
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s podpisem smlouvy za dopravní obslužnost na rok 2012.

6

Daň z nemovitosti – koeficient na rok 2013 – starosta obce sdělil členům OZ informace ohledně daně
z nemovitostí. V současné době je v Boršově nad Vltavou koeficient u objektů určených k bydlení 1 a
u objektů určených k rekreaci 1,5.
Usnesení: OZ rozhodlo o předložení variant týkající se změny koeficientu daně z nemovitostí.

7

Mgr. Jan Zeman informoval zastupitele o výsledcích kontroly NKÚ – kontrola nastoupila dne 12. 10.
2011, dne 20. 1. 2012 byly předloženy výsledky kontroly a 30. 1. 2012 bude starostovi obce předán
protokol o kontrole.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

8

Skladová zóna II – Ing. Nejedlý informoval o záměru společnosti OPTIMALIST, a.s. – výstavba
Skladové zońy II v lokalitě Hradební pole a její napojení na místní komunikace.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

9

OZ projednalo rozpočtové opatření č. 8 za rok 2011.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

10

OZ projednalo společnou investici s Obcí Včelná na chodníky a autobusové zastávky v lokalitě Pod
Včelnou, včetně výběrového řízení.
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s realizací společné investice s Obcí Včelná na chodníky a autobusové
zastávky v lokalitě Pod Včelnou, včetně výběrového řízení.

11

OZ projednalo žádost společnosti ELSA CB s.r.o. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. na pozemku obce p.č.
3324/1 v k.ú. Zahorčice u Vrábče na stavbu „Jamné p.č. 59/2 p. Karlas – kabel NN“
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na výše uvedený pozemek.

12

OZ projednalo žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na kabel NN na pozemcích obce p.č. 523/1, 524/1 525/3 v k.ú. Boršov nad Vltavou v
souvislosti s akcí vedenou pod názvem „Boršov n. Vltavou – připojení BJ“.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí se zřízením věcných břemen na výše uvedené pozemky.

13

OZ projednalo ceny za pronájem a služby spojené s nájmem hrobových míst na hřbitově u kostela.
Ceny jsou stejné jako na horním hřbitově.
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s výší cen za pronájem a služby spojené s nájmem hrobových míst.

14

Žádost společnosti VMV Agro s.r.o. o pronájem pozemků.
Usnesení: OZ souhlasí s odročením rozhodnutí o pronájmu pozemků do konce února z důvodu
kontroly již uzavřených smluv z důvodu digitalizace.

15

Žádost Ing. Jaroslava Vačkáře a MUDr. Olgy Vačkářové o odkup části pozemku p.č. 252/1 v k.ú.
Boršov nad Vltavou.
Usnesení: OZ bude o žádosti jednat po místním šetření.

16

Ing. Nejedlý předložil OZ návrh na zřízení společného zařízení pro prodej občerstvení a autobusové
zastávky v Boršově na návsi.
Usnesení: návrh se nebude realizovat.

17

Starosta obce informoval členy OZ o dalších darech, které v roce 2011 obec přijala od občanů. OZ
určilo použití těchto darů.
Výsledek hlasování: 8/0/0.
Usnesení: OZ odsouhlasí s předloženým použití přijatých darů – příloha č. 2.
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18

Různé:
- Obecní ples se uskuteční 3. 2. 2012.
- Dne 7. 1. 2012 proběhla „Tříkrálová sbírka“, v Boršově nad Vltavou a na Včelné se vybralo cca 118
tis. Kč. Pan starosta děkuje všem občanům, kteří do sbírky přispěli.
- Myslivecké sdružení zajistilo pro děti z MŠ exkurzi na letiště v Plané.
- Kanalizace a chodník Poříčská – je vydáno stavební povolení – při vypsání dotačního titulu bude
obec žádat o dotaci.
- Chodník Šumavská – je zadán projekt, financování bude pravděpodobně z vlastních zdrojů, popř.
bude investice rozdělena do několika etap.

Pozn. hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.

Zapsala:
Lejčarová

Ověřil:
Ing. Nejedlý
MUDr. Nevšímal

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
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