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

ZÁPIS č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

13.02.2012, 18:00 – 19:30 hod.

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

p. Filišteinová,p. Kamlach, MUDr. Klimeš, Ing. Nejedlý, Ing. Němeček,
MUDr. Nevšímal – příchod 18.10 hod., Ing. Homolka – příchod 18.15 hod.
omluveni – Ing. Frolíková, Mgr. Zeman

Ověřovatelé

MUDr. Klimeš, Ing. Němeček

Hosté

---

PROGRAM
Místostarosta obce, Ing. Nejedlý, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního
zastupitelstva.
Bod č. Obsah bodu, usnesení

1

Místostarosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 7/0/0

2

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – MUDr. Klimeš, Ing. Němeček
Výsledek hlasování:5/0/2

3

Kontrola usnesení ze zápisu č. 19 ze dne 23.1.2012:
Bod č. 3 ze zápisu č.19 – místostarosta informoval o financování a probíhajících dokončovacích
pracích na akci „Rekonstrukce MŠ- III.fáze“
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č.14 ze zápisu č.11 – vodácká sezóna a problémy s ní spojené. V lednu proběhlo jednání zástupů
dotčených obcí, půjčoven lodí a centrály cestovního ruchu, na kterém bylo dohodnuto, že bude v
uvedené záležitosti zpracován jednotný navigační systém.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 7 ze zápisu č. 13 – parkování v ulici Pod Skálou
Usnesení: bod trvá
Bod č. 7 ze zápisu č. 17 – restaurace Archa – stížnosti občanů na hluk. Místostarosta uvedl, že v této
věci probíhají jednání. Místostarosta dále oznámil, že v části objektu (sál) by měl být na přelomu
jaro/léto tohoto roku zřízen obchod.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 12 ze zápisu č. 18 – rekonstrukce jídelny v ZŠ – 6.2.2012 se uskutečnila kolaudace, provoz
jídelny je bezproblémový. Místostarosta informoval o nutnosti přípravy projektové dokumentace na
rozšíření ZŠ – přístavba.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 6 ze zápisu č. 19 – koeficient daně z nemovitostí pro rok 2013 – předložení variant týkajících
se změny koeficientu daně z nemovitostí. Byla ustanovena komise pro zpracování podkladů k tomuto
bodu ve složení – Mgr. Jan Zeman, Ing. Miroslav Nejedlý, Ing. Jan Němeček.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 8 ze zápisu č. 19 – záměr společnosti OPTIMALIST, a.s. - výstavba skladové zóny II
v lokalitě Hradební pole a její napojení na místní komunikace. OZ pověřilo starostu a místostarostu k
jednání v uvedené záležitosti a požaduje po investorovi předložit:
- dopravní studii – podrobné řešení dopravní situace zpracované autorizovaným dopravním
inženýrem
- územní rozhodnutí o napojení na komunikaci I. třídy - E 55.
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Z předložených dokumentů bude následně vycházet rozhodnutí obce.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 14 ze zápisu č. 19 – žádost společnosti VMV Agro s.r.o. o pronájem pozemků – kontrola
uzavřených smluv z důvodu digitalizace.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 15 ze zápisu č. 19 – žádost manželů Vačkářových o odkup části pozemku p.č. 252/1 v k.ú.
Boršov nad Vltavou – místní šetření.
Usnesení: bod trvá

4

OZ projednalo žádost ZŠ Boršov nad Vltavou o finanční příspěvek v celkové výši 21.595,-- Kč na
dovybavení školy v souvislosti s otevřením školní jídelny v budově školy a s výměnou svítidel. Jedná
se o záležitost, se kterou není počítáno v rozpočtu na rok 2012 – pořízení 2 kusů hasicích přístrojů +
revize v celkové ceně 2.239,--Kč, výměna svítidel a vypínačů v ceně 19.356,--Kč.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s finančním příspěvkem pro ZŠ Boršov/V. v celkové výši 21.595,-- Kč.

5

Členové OZ projednali smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – povinný Obec
Boršov nad Vltavou, oprávněný E.ON Distribuce, a.s..
Povinný formou věcného břemene umožní oprávněnému umístit na zatížené nemovitosti nové
kabelové vedení NN a kabelovou skříň.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

6

Fotbalový klub Boršov nad Vltavou požádal o finanční příspěvek ve výši 25.000,-- Kč na úhradu
nákladů za energie, s nímž nebylo počítáno v rozpočtu obce na rok 2012.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s finanč.příspěvkem pro FK Boršov/Vlt. ve výši 25.000,--Kč.

7

Místostarosta informoval o vrácení zvonu, který byl odcizen ze zvoničky v Boršově/V.
31.3.2012 se uskuteční vysvěcení nalezeného zvonu.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

8

Na základě usnesení ze zápisu č. 2 z 15.12.2010 byla provedena kontrola docházky neuvolněných
členů OZ na zasedání OZ za 2. pololetí roku 2011. 80% docházku na zasedání OZ nesplnil jeden člen
OZ a z toho důvodu bude jeho měsíční odměna po dobu následujících 6 měsíců krácena o 50 %.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

9

Různé:
25.2.2012 se v obci Boršov nad Vltavou uskuteční masopust.

Pozn. hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
V Boršově nad Vltavou, 13.2.2012
Zapsal:
Štěpánková

Ověřil:
MUDr. Klimeš
Ing. Němeček

Ing. Miroslav Nejedlý
místostarosta obce
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