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

ZÁPIS č. 33
ze zasedání obecního zastupitelstva
Datum a čas

24.09.2012, 18.00 – 20.00 hod.

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

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

Ověřovatelé

p. Filišteinová, Ing. Frolíková

Hosté

---

PROGRAM
Bod č. Obsah bodu, usnesení

1

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

2

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – p. Filišteinová, Ing. Frolíková
Výsledek hlasování: 5/0/2

3

Kontrola usnesení zápisu č. 32 ze dne 10.9.2012
Bod č. 14 ze zápisu č. 19 – VMV Agro s.r.o. -pronájem pozemků – provádí se kontrola uzavřených
smluv a identifikace pozemků z důvodu digitalizace.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 6 ze zápisu č. 23 -odkup pozemku pod budovou ZŠ – probíhá příprava smluv.
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 – odkup zahrady p.č. 613/14 v k.ú. Boršov nad Vltavou -p. Koldinský.
Usnesení: záležitost bude předána právníkovi obce.
Bod č. 10 ze zápisu č. 26 – žádost p. Nejedlého o odprodej části pozemku p.č. 81/1 v k.ú. Boršov nad
Vltavou o výměře 10 m2 – p. Nejedlý předloží znalecký posudek.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 9 ze zápisu č. 32 – oprava povrchu ulice Vltavská a příprava výběrového řízení na tuto akci budou poptány firmy.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 10 ze zápisu č. 32 – výběrové řízení na modernizaci šaten v ZŠ.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 11 ze zápisu č. 32 – odstranění nebezpečných stromů u ZŠ.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 14 ze zápisu č. 32 – uzavření smlouvy na věcné břemeno pozemek p.č. 168/1 v k.ú. Boršov
nad Vlt. mezi Obcí Boršov nad Vlt. a manželi Zdeňkem a Růženou Homolkovými.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 15 ze zápisu č. 32 – obnova točny pro autobusy MHD v centru obce.
Usnesení: bod trvá.

4

Členům OZ byla předložena k posouzení nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Následně bude vyhláška konzultována s právníkem obce.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
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5

Starosta obce informoval o tom, že obci byla přiznána dotace na stavební úpravy ZŠ ( zateplení +
výměna oken) a dotace na stavební úpravy budovy obecního úřadu (zateplení + výměna oken).
Stavební úpravy ZŠ – celkové náklady 1.840 tis. Kč
z toho dotace 1.200 tis. Kč
doplatek obce 640 tis. Kč
Stavební úpravy OÚ – celkové náklady 850 tis. Kč
z toho dotace 508 tis. Kč
doplatek obce 342 tis. Kč
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

6

Členové OZ byli informování o průběhu výběrového řízení na dodavatele akce „Chodník Šumavská
ulice“.
Cenové nabídky předložili následující firmy:
firma EUROVIA – 3.742 tis. Kč bez DPH
firma SWIETELSKY – 3.842 tis. Kč bez DPH
firma Dopravní stavby HP Bohemia – 3.094 tis. Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí, aby dodavatelem stavby „Chodník Šumavská ulice“ byla firma
Dopravní stavby HP Bohemia a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7

V rámci přípravy rozpočtu na rok 2013 byl předložen členům OZ návrh příjmové stránky
připravovaného rozpočtu k připomínkám a návrhům.

8

Členům OZ byla předložena dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Boršov nad Vltavou a SŽDC. Smlouva se týká stavby dešťové kanalizace +
přeložky splaškové kanalizace na pozemku p.č. 772/3 v k.ú. Boršov nad Vltavou, kde měl být uložen
kanalizační řad.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s dohodou o zrušení výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.

9

Starosta obce seznámil přítomné s navrhovanou smlouvou o příspěvku Obci Včelná na investici –
chodník tř. 5.května.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ pověřuje starostu a místostarostu k dalším jednáním ohledně uvedené smlouvy.

10

Termíny veřejných schůzí:
17.10.2012 v 18.00 – hospoda Jamné
18.10.2012 v 18.00 - hasičská zbrojnice Zahorčice
24.10.2012 v 18.00 - Hospoda „U Kaštanu“ - část obce Poříčí
31.10.2012 v 18.00 – místo bude upřesněno – část obce Boršov
15.11.2012 a 6.12.2012 se uskuteční besedy na téma „Volba prezidenta“
1.12.2012 proběhne tradiční setkání seniorů.

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

Zapsala:
Štěpánková

Ověřil:
Filišteinová
Ing. Frolíková

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
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