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

ZÁPIS č. 31/2021
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

08.03.2021, 18:00 – 19:45 hodin

Místo

Obecní knihovna Boršov nad Vltavou

Přítomni

Mgr. Jan Zeman, Mgr. Romana Rýcová, Ing. Alan Novák, Mgr. Sylva Bigasová, Mgr. Bc. Jana
Zassiedko, DiS., Zdeněk Kamlach, Ing. Miroslav Nejedlý,Ing. Michal Vondra, Mgr. Jarmila Ichová
– příchod v 18:18 hod.

Ověřovatelé

Zdeněk Kamlach, Ing. Michal Vondra

Hosté

p. Vytáček, p. Zíka

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-31/2021

Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ, který byl doplněn o bod č. 11, 12, 13, 14 a 15.
Výsledek hlasování: 8/0/0

02-31/2021

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Zdeněk Kamlach, Ing. Michal Vondra
Výsledek hlasování: 6/0/2

03-31/2021

Kontrola usnesení zápisu č. 30/2021 ze dne 08.02.2021
Bod 11-3/2019 - zájem Obce Boršov nad Vltavou o narovnání vlastnických vztahů se Správou
železnic, státní organizací. Jednalo by se o úplatný převod parcely KN parc.č. 772/8 o výměře
256 m² (může se takto graficky opravit všude), k.ú. Boršov nad Vltavou, vzniklé geometrickým
plánem 1631-57/2018, a dále o část parcely p.č. 772/3, zatím bez geometrického plánu, vše ve
vlastnictví státu s právem hospodařit pro SŽ do vlastnictví Obce Boršov nad Vltavou. OZ
odsouhlasilo úplatný převod parcely KN parc. č. 772/8 o výměře 256 m2, k.ú. Boršov nad Vltavou
vše ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro SŽ do vlastnictví Obce Boršov nad Vltavou.
Kolaudační proces již proběhl, nyní se čeká na vyjádření a realizaci od SŽ.
Usnesení: Bod trvá.
Bod 15-3/2019 - oznámení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o záměru
bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 205/1, k.ú. Boršov nad Vltavou ve vlastnictví státu
s právem hospodařit pro ÚZSVM ČR do vlastnictví Obce Boršov nad Vltavou. OZ odsouhlasilo
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 205/1, k.ú. Boršov nad Vltavou. Geometrický plán č. 16644/2019 dodán.
Vyřizuje: Ing. Novák
Usnesení: U zbývajících pozemků, které jsou na KÚ ve vlastnictví ÚZSVM – bude zažádáno
o převedení těchto pozemků na Obec Boršov nad Vltavou. Poté Obec Boršov nad Vltavou
obnoví – zaktualizuje pasport místních komunikací.
Bod 07-19/2020 - OZ projednalo bezúplatný převod pozemku p.č. 391/1 o výměře 1179 m 2 v k.ú.
Boršov nad Vltavou od ÚZSVM do vlastnictví obce. OZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku
p.č. 391/1 o výměře 1179 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou od ÚZSVM do vlastnictví obce.
Usnesení: Bod trvá
Bod 08-19/2020 - OZ projednalo bezúplatný převod pozemku p.č. 391/2 o výměře 315 m 2 v k.ú.
Boršov nad Vltavou od EVIDENT-INVEST, a.s. do vlastnictví obce. OZ souhlasí s bezúplatným
převodem pozemku p.č. 391/2 o výměře 315 m 2 v k.ú. Boršov nad Vltavou od EVIDENT-INVEST,
a.s. do vlastnictví obce.
Usnesení: Bod trvá
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Bod 08-22/2020 - OZ projednávalo cenu za prodej obecního pozemku p. č. 234/1 o výměře 163 m²
(GP 1708-25/2020) v k. ú. Boršov nad Vltavou panu Kostlánovi a dále projednávalo cenu za odkup
pozemku ve vlastnictví pana Kostlána p. č. 234/9 o výměře 85 m² (GP 1708-25/2020) a pozemku
233/4 o výměře 69 m² v k. ú. Boršov nad Vltavou do vlastnictví obce. Záměr prodeje obecního
pozemku byl vyvěšen od 13.5.2020 do 29.5.2020. Momentálně se čeká na vypracování znaleckého
posudku ceny pozemků.
Usnesení: Cena zatím nebyla stanovena a bude předmětem jednání dalšího zasedání OZ. Bod
trvá.
Bod 10-28/2020 – nutnost výběrového řízení na dovybavení školní kuchyně v MŠ Boršov nad
Vltavou – myčka na bílé nádobí, varná pánev, kotel.
Usnesení: OZ bere na vědomí informaci o uspořádání výběrového řízení na dovybavení školní
kuchyně v MŠ Boršov nad Vltavou – myčka na bílé nádobí, varná pánev, kotel. Bod trvá.

04-31/2021

Starosta obce podal informace o provedených státních dozorech v domech v ulici Pod Skálou a
v ulici Šumavská. Podmínkou státního dozoru je nutnost dodání pasportizace k objektům v ulici Pod
Skálou a v ulici Šumavská.
Usnesení: OZ vzalo informace na vědomí.

05-31/2021

OZ projednalo darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Včelná (dárce) a Obcí Boršov nad Vltavou
(obdarovaný), jejímž předmětem je darování movitého majetku (motorová stříkačka, vysoušecí
zařízení, hadice….) v celkové hodnotě daru 53.795,25 Kč.
Výsledek hlasování: 9/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s přijetím daru a s uzavřením darovací smlouvy, jejímž předmětem je
darování movitého majetku v celkové hodnotě daru 53.795,25 Kč.

06-31/2021

Starosta obce uvedl, že obec Boršov nad Vltavou oslaví v červnu 2021 výročí 760 let. U příležitosti
tohoto výročí bude vydána pamětní mince, jejíž návrh byl předložen členům OZ.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

07-31/2021

Starosta obce seznámil obecní zastupitele s informací, že ve vývěskách Obce Boršov nad Vltavou
nesmí být vyvěšena žádná reklama politických stran.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

08-31/2021

Členům OZ byl předložen k posouzení návrh vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Hlasování: 9/0/0
Usnesení: OZ schválilo vydání vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.

09-31/2021

Členům OZ bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 schválené starostou obce (příloha
č. 1)
Usnesení: OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 schválené starostou obce.

10-31/2021

OZ bylo seznámeno s informací týkající se aktualizaci Řádu pohřebiště (horní hřbitov). Předmětem
aktualizace jsou upravené podmínky pro stanovení tlecí doby (40 let) a hloubky výkopu hrobu (3 m).
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

11-31/2021

Starosta obce seznámil přítomné s nutností výběrového řízení na dodavatel multifunkčního traktoru.
V rámci výběrového řízení na dodavatele budou osloveny 3 firmy (neveřejná příloha zápisu č. 2)
Výsledek hlasování: 9/0/0
Usnesení: členové OZ souhlasí s výběrovým řízením na dodavatele multifunkčního traktoru a
s oslovením 3 dodavatelů uvedených v neveřejné příloze č. 2.

12-31/2021

OZ projednalo žádost pana Ing. Jiřího Průši a paní Jitky Průšové o odkoupení pozemku p.č. 2075/61
v k.ú. Zahorčice u Vrábče o výměře cca 7 m2
Usnesení: žádost předána komisi místního hospodářství k posouzení situace.

13-31/2021

OZ projednalo žádost pana Martina Vytáčka o odkoupení pozemků p.č. 2075/61 o výměře 7 m2, p.č.
2077/18 o výměře 10 m2, p.č. 3311/9 o výměře 27 m2 a p.č. 3320/7 o výměře 935 m2 vše v k.ú.
Zahorčice u Vrábče.
Usnesení: žádost předána komisi místního hospodářství k posouzení situace.

14-31/2021

Firma ELSA CB s.r.o. Boršov nad Vltavou požádala o vyjádření ke stavbě, která řeší
nového odběru na distribuční sítě EG.D, a.s. – žádost o souhlas s projektovanou trasou
souhlas se smlouvou č. CB-001030061865/001-ELSA o smlouvě budoucí o zřízení
břemene.
Výsledek hlasování: 9/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s projektovanou trasou vedení a s uzavřením smlouvy
001030061865/001-ELSA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
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15-31/2021

OZ projednalo dodatek č. 1 – smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby
„Stavební úpravy staré školy Boršov nad Vltavou – malometrážní byty“. Celková cena dokumentace
- projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby včetně oceněného výkazu výměr je
266.200,-- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: 9/0/0
Usnesení: obecní zastupitelé souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 – smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy staré školy Boršov nad Vltavou –
malometrážní byty“.

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

Ověřil: Zdeněk Kamlach
Ing. Michal Vondra

