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

ZÁPIS č. 31
ze zasedání zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

27.8.2012, 18.00 – 19.30 hod.

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

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

Ověřovatelé

p. Kamlach, p. Filišteinová

Hosté

---

PROGRAM
Bod č. Obsah bodu, usnesení

1

Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 6/0/0

2

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – p. Kamlach, p. Filišteinová
Výsledek hlasování: 6/0/0

3

Kontrola usnesení ze zápisu č. 28 ze dne 9.7.2012
Bod č. 3 ze zápisu č. 19 – ukončení akce „Rekonstrukce MŠ – III. fáze“- slavnostní otevření MŠ se
uskuteční 20.9.2012 ve 13.00 hodin.
Bod č. 14 ze zápisu č. 19 – VMV Agro s.r.o. -pronájem pozemků – provádí se kontrola uzavřených
smluv a identifikace pozemků po digitalizaci.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 15 ze zápisu č. 19 – žádost manželů Vačkářových o odkup části pozemku p.č. 252/1 o výměře
408 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 6 ze zápisu č. 23 – odkup pozemku pod budovou ZŠ (125 m2)
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 11 ze zápisu č. 23 – pronájem části pozemku p.č. 159 a části pozemku p.č. 168/1 v k.ú.
Boršov nad Vltavou.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 23 ze zápisu č. 25 -odkoupení zahrady p.č. 613/14 v k.ú. Boršov nad Vltavou – p. Koldinský.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 7 ze zápisu č. 26 – akce „Rekonstrukce místních komunikací v Boršově nad Vltavou –
centrální část“ - dodavatel stavby firma SWIETELSKY, stavební práce probíhají, došlo ke změně
technického dozoru investora – OTRUBA & PARTNER s.r.o..
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 10 ze zápisu č. 26 – žádost p. Miroslava Nejedlého o odprodej části pozemku p.č. 81/1 o
výměře 10 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 9 ze zápisu č. 28 – pronájem části pozemku (na garáž) u bytového domu č.p. 193, 194 –
navržená cena 1.200,-- Kč/rok.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s pronájmem uvedeného pozemku za cenu 1.200,--Kč/rok.

4

OZ projednalo rozpočtovou změnu č. 6 na rok 2012.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: členové OZ souhlasí s rozpočtovou změnou č. 6 za rok 2012, která je přílohou č. 1
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tohoto zápisu.

5

Starosta obce požádal o souhlas s užíváním soukromého osobního automobilu SPZ 5C8 5457 ke
služebním účelům.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s užíváním soukromého vozu SPZ 5C8 5457 ke služebním účelům.

6

SDH Boršov nad Vltavou požádal o finanční podporu dětského závodu dne 8.9.2012 ve výši 6.000,-Kč.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 6.000,-- Kč na dětský závod. Osoba
určená pro vypořádání dokladů – p. Jiříček Aleš.

7

Starosta obce upozornil, že se v nejbližší době začne pracovat na přípravě návrhu rozpočtu na rok
2013 a požádal, aby byly včas vypracovány a předloženy finanční požadavky na rok 2013.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

8

Mgr. Zeman informoval o dění v obci:
- přemístění sběrného místa na odpad od hřbitova k železničnímu mostu
- probíhá rekonstrukce místních komunikací Farská, K Pilotovi
- v blízké době bude zahájena výstavba chodníku – ulice Šumavská.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

9

Členové OZ byli seznámeni s návrhem směnné smlouvy – Obec Boršov/V. přijímá od p. Vlčka do
svého vlastnictví pozemek č. 693/56 v k.ú. Boršov nad Vltavou o výměře 14 m2 a p. Vlček přijímá od
Obce Boršov/V. do svého vlastnictví pozemek č. 693/55v k.ú. Boršov/V. o výměře 13 m2.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s navrženou směnnou smlouvou.

10

OZ projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – budoucí povinný Obec
Boršov nad Vltavou, budoucí oprávněná p. Ivana Čerklová. Budoucí povinný formou věcného
břemene umožní budoucí oprávněné zřídit a umístit plynovodní a vodovodní přípojky na části
pozemku p.č. 52 v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

11

Členové OZ projednali smlouvy o smlouvách budoucích darovacích a o zřízení věcného břemene pro
stavbu „ZTV Včelná“:
- smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy, kterou dárce (Výstavba plynovodů, spol. s r.o. Č.B.)
převede bezúplatně do vlastnictví obdarovaného (Obec Boršov/V.) část kanalizačního řadu pro
veřejnou potřebu.
- smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy, kterou dárce (Výstavba plynovodů, spol. s r.o. Č.B.)
převede bezúplatně do vlastnictví obdarovaného (Obec Boršov/V.) část vodovodního řadu pro
veřejnou potřebu.
- smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy, kterou dárce (Výstavba plynovodů,spol. s r.o. Č.B.)
převede bezúplatně do vlastnictví obdarovaného (Obec Boršov/V.) část komunikační sítě pro veřejnou
potřebu.
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – budoucí povinný Obec Boršov/V.,
budoucí oprávněný E.ON Distribuce, a.s.. Budoucí povinný umožní formou věcného břemene zřídit
STL plynovody a přípojky- akce „ZTV Včelná“.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením výše uvedených smluv pro stavbu „ZTV Včelná“.

12

OZ projednalo darovací smlouvu, kterou paní Jana Hrubá a pan Václav Hrubý darují Obci Boršov
nad Vltavou pozemek KN č. 173/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2 v k.ú. Boršov
nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemek KN č. 173/3 v k.ú. Boršov
nad Vltavou.

13

Na základě usnesení ze zápisu č. 2 z 15.12.2010 byla provedena kontrola docházky neuvolněných
členů OZ na zasedání OZ za 1. pololetí roku 2012. 80% docházku na zasedání OZ nesplnil jeden člen
OZ a z toho důvodu bude jeho měsíční odměna po dobu následujícíh 6 měsíců krácena o 50%.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

14

Informace starosty obce: 1.9.2012 od 13.00 hod. se uskuteční v obci „Tradiční dožínky“ a „Slavnosti
těstovin“.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
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Pozn. hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.

Zapsala:
Štěpánková

Ověřil:
Kamlach
Filišteinová

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
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