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

ZÁPIS č. 34/2021
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Datum a čas

07.06.2021, 18:00 – 19:30 hodin

Místo

Obecní knihovna Boršov nad Vltavou

Přítomni

Mgr. Jan Zeman, Mgr. Bc. Jana Zassiedko DiS., Zdeněk Kamlach, Ing. Miroslav Nejedlý, Mgr.
Sylva Bigasová, příchod 18:04 hod. - Mgr. Jarmila Ichová, Ing. Michal Vondra

Omluveni

Mgr. Romana Rýcová, Ing. Alan Novák

Ověřovatelé

Zdeněk Kamlach, Mgr. Bc. Jana Zassiedko DiS.

Hosté

---

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-34/2021

Starosta seznámil přítomné s programem jednání OZ, ze kterého byl vypuštěn bod č. 8 a program byl
doplněn o body č. 14, 15, 16, 17,18, 19 a 20.
Výsledek hlasování: 5/0/0

02-34/2021

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – Zdeněk Kamlach, Mgr. Bc. Jana Zassiedko DiS.
Výsledek hlasování: 5/0/0

03-34/2021

Kontrola usnesení zápisu č. 33/2021 ze dne 10.05.2021
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.
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Usnesení: Bod trvá
Bod 08-19/2020 - OZ projednalo bezúplatný převod pozemku p.č. 391/2 o výměře 315 m2 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 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou od EVIDENT-INVEST,
a.s. do vlastnictví obce.
Usnesení: Bod trvá
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 – znalec, který byl již dříve osloven – zemřel. Starosta obce zajistí nového
znalce.
Usnesení: Cena zatím nebyla stanovena a bude předmětem jednání dalšího zasedání OZ. Bod
trvá.

04-34/2021

OZ projednalo závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2020 a závěr z přezkoumání
hospodaření uvedený ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Obce Boršov nad
Vltavou (příloha č. 1).
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ po projednání závěrečného účtu Obce Boršov nad Vltavou na rok 2020 souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a přijímá závěr z přezkoumání hospodaření
uvedený ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

05-34/2021

OZ projednalo účetní závěrku Obce Boršov nad Vltavou k 31.12.2020.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Obce Boršov nad Vltavou k 31.12.2020 s kladným
výsledkem hospodaření 9.283.505,85 Kč (příloha č. 2).

06-34/2021

Výběrové řízení na akci „Multifunkční traktor pro obec Boršov nad Vltavou“. V rámci akce byly
předloženy tři cenové nabídky:
- Z tech spol. s r.o., Slapy č.p. 144, 391 76 Slapy
671.000,-- Kč bez DPH
- UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vlt.
651.200,-- Kč bez DPH
- N+P PROFI s.r.o., Matoušova 515/12, Smíchov, 150 00 Praha 5
691.000,-- Kč bez DPH
Na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu
na plnění zakázky s účastníkem řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnil
všechny podmínky účasti, tj. firma UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: členové OZ souhlasí na základě doporučení komise na otevírání obálek a
vyhodnocování nabídek uzavřít smlouvu na akci „Multifunkční traktor pro obec Boršov nad
Vltavou“ s firmou UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vltavou s nabídkovou
cenou 651.200,-- Kč bez DPH, tj. 787.952,-- Kč včetně DPH.

07-34/2021

Členům OZ bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ schválilo rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021.

08-34/2021

Bod č. 8 vypuštěn z projednávání.

09-34/2021

Starosta obce informoval obecní zastupitele o průběhu hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech
14. – 18.5.2021. Byl projednán návrh umístění sestavy od společnosti Zásilkovna.
Jedná se o čtyři skříně napájené přes solární panely umístěné v prostoru před obecním úřadem,
užívaná plocha 2,1 m2 - pozemek p.č. 81/1 v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Návrh umístění sestavy byl schválen hlasováním per rollam poměrem hlasů 9/0/0 (příloha č. 4).
OZ vzalo informaci na vědomí.

10-34/2021

Členové OZ byli seznámeni s výběrovým řízením na dovybavení školní kuchyně v MŠ.
Předložené cenové nabídky: - RM GastroCZ s.r.o.
389.970,-- Kč bez DPH
- JARg Litvínovice
340.704,-- Kč bez DPH
- Altese s.r.o.
389.560,-- Kč bez DPH
Na základě posouzení a vyhodnocení nabídek doporučeno přidělení veřejné zakázky uchazeči JARg
s.r.o. Litvínovice 26, 370 01 České Budějovice, IČ: 46678867 s nejnižší nabídkovou cenou.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ odsouhlasilo dodavatele a uzavření smlouvy na dovybavení školní kuchyně v MŠ
– firmu JARg Litvínovice za cenu 340.704,-- Kč bez DPH.
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11-34/2021

Starosta obce seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na akci „Oprava části MK na části
pozemku p.č. 763/13 a 763/15, k.ú. Boršov nad Vltavou“.
Předložené cenové nabídky:
- STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
708.939,-- Kč vč. DPH
- OK Signistav s.r.o., Boršov nad Vltavou - Poříčí 227, PSČ 37382
689.472,52 Kč vč. DPH
- AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice
723.647,58 Kč vč. DPH
Na základě posouzení a vyhodnocení nabídek doporučila komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek zhotovitele akce „Oprava části MK na části pozemku p.č. 763/13 a 763/15, k.ú. Boršov nad
Vltavou“ firmu OK Signistav s.r.o., Boršov nad Vltavou – Poříčí 227, PSČ 373 82 s nabídkovou
cenou 689.472,52 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Oprava části MK na části pozemku p.č.
763/13 a 763/15, k.ú. Boršov nad Vltavou“ s firmou OK Signistav s.r.o., Boršov nad Vltavou –
Poříčí 227, PSČ 373 82 s nabídkovou cenou 689.472,52 Kč vč. DPH.

12-34/2021

Starosta obce informoval zastupitele obce o přípravách zahájení výběrového řízení na dodavatele
„Cyklostezky“.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

13-34/2021

Členové OZ byli seznámeni s přípravou výběrového řízení na akci „Chodník od viaduktu k nádraží“.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

14-34/2021

Starosta obce informoval o poskytnutých dotacích od Jihočeského kraje – krajského úřadu České
Budějovice:
20.000,-- Kč „9. ročník Zahorčické divadelní léto“
25.000,-- Kč „10. Boršovské slavnosti“
300.000,-- Kč „Nákup nového DA pro JSDH obce Boršov nad Vltavou“
386.639,-- Kč „ Oprava části MK na části pozemku p.č. 763/13 a 763/15, k.ú. Boršov nad Vltavou“
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

15-34/2021

OZ projednalo žádost MŠ Boršov nad Vltavou o čerpání rezervního fondu na mzdové prostředky na
pracovní pozici chůva. Do konce roku 2021 se jedná přibližně o částku 120.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: členové OZ odsouhlasili čerpání rezervního fondu ve výši cca 120.000,-- Kč na
mzdové prostředky na pracovní pozici chůva.

16-34/2021

Ředitelka MŠ Boršov nad Vltavou požádala OZ o schválení žádosti o změnu v rejstříku škol a
školských zařízení – navýšení kapacity školní jídelny z 300 na 350 strávníků.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ schválilo žádost ředitelky MŠ Boršov nad Vltavou o změnu v rejstříku škol a
školských zařízení – navýšení kapacity školní jídelny z 300 na 350 strávníků.

17-34/2021

Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí ředitelky MŠ o schválení měsíční výše úplaty za
předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pro MŠ Boršov nad Vltavou a odloučené pracoviště
Vrábče ve výši 400,-- Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: členové OZ schválili výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022
pro MŠ Boršov nad Vltavou a odloučené pracoviště Vrábče ve výši 400,-- Kč měsíčně.

18-34/2021

Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice požádal o individuální finanční dotaci ve výši 5000,-- Kč na
zabezpečení akce „Sportovní den v Zahorčicích“ – nákup cen, občerstvení, sport. potřeb.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: členové OZ souhlasí s finanční dotací ve výši 5000,-- Kč pro SDH Zahorčice na
zabezpečení akce „Sportovní den v Zahorčicích“ – nákup cen, občerstvení, sport. potřeb a
zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

19-34/2021

OZ projednalo žádost FK Boršov nad Vltavou o individuální finanční dotaci ve výši 8000,-- Kč.
Dotace bude využita na ceny a zabezpečení fotbalových turnajů - muži, žáci.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s finanční dotací ve výši 8000,-- Kč pro FK Boršov nad Vltavou na ceny
a zabezpečení fotbalových turnajů – muži, žáci a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace.

20-34/2021

Starosta podal přítomným informaci o drobných opravách místních komunikací po zimě.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí

Strana č. 3 z 4

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

Ověřil: Zdeněk Kamlach
Mgr. Bc. Jana Zassiedko DiS.

