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

ZÁPIS č. 36
ze zasedání zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

05.11.2012, 18.00 – 20.00 hod.

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

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

Ověřovatelé

p. Kamlach, p. Filišteinová

Hosté

p. Horáková

PROGRAM
Bod č. Obsah bodu, usnesení

1

Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0

2

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – p. Kamlach, p. Filišteinová
Výsledek hlasování: 6/0/2

3

Kontrola usnesení zápisu č. 34 ze dne 8.10.2012
Bod č. 14 ze zápisu č. 19 – VMV Agro s.r.o. - pronájem pozemků-provádí se kontrola uzavřených
smluva a identifikace pozemků z důvodu digitalizace.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 6 ze zápisu č. 23 – odkup pozemku pod budovou ZŠ (125 m2)- připravuje se kupní smlouva.
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. 10 ze zápisu č. 26 – odprodej pozemku p.č. 81/1 v k.ú. Boršov nad Vltavou o výměře 15 m2.
Navržená cena 1.100,-- Kč/m2.
Výsledek hlasování: 6/0/2
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem uvedeného pozemku za cenu 1.100,--Kč/m2.
Bod č. 10 ze zápisu č. 32 – modernizace šaten v ZŠ.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 15 ze zápisu č. 32 – obnova točny pro autobusy MHD v centru obce – proběhne jednání se
zástupci DPM České Budějovice.
Usnesení: bod trvá.

4

Členům OZ byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2013, který bude vyvěšen na úřední desce obce
po dobu 15 dní a současně bude vyvěšen také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Usnesení: členové OZ vzali předložené informace na vědomí.

5

OZ projednalo rozpočtovou změnu č. 9 za rok 2012.
Výsledek hlasování: 7/0/1
Usnesení: OZ souhlasí s rozpočtovou změnou č. 9 za rok 2012, která je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.

6

OZ projednalo nákup křovinořezu Stihl v rámci prodejní akce v ceně 24 tis. Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s nákupem křovinořezu Stihl za cenu 24 tis. Kč vč. DPH.

Strana č. 1 z 2

7

Členové OZ projednali návrh ceny vodného a stočného na rok 2013. Navrhované ceny zůstávají
stejné jako v roce 2012, tj. vodné 35,03 Kč/m3 bez DPH a stočné 23,52 Kč/m3 bez DPH.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s návrhem ceny vodného a stočného na rok 2013.

8

Členové OZ projednali smlouvu o zřízení práva odpovídajícho věcnému břemenu – povinný Obec
Boršov nad Vltavou, oprávněný E.ON Distribuce, a.s.. Smlouva se týká umístění nového kabelového
vedení NN na pozemku p.č. 322/4 a 322/11 v k.ú. Boršov nad Vltavou (ZTV Farská – II.etapa).
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením uvedené smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu.

9

OZ projednalo stanovení podmínek pro realizaci inzerce na webu obce. OZ požaduje prověřit tuto
možnost z právního hlediska a následně navrhuje cenu 500,--Kč/inzerát/měsíc.
Výsledek hlasování: 5/1/2
Usnesení: OZ souhlasí s výše uvedenou cenou za inzerci na webu obce.

10

Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem zadání změny ÚP č. 8 po připomínkách dotčených
orgánů a okolních obcí. Uvedený návrh bude zaslán členům OZ k podrobnějšímu seznámení.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

11

Starosta obce předložil k posouzení smlouvu o podnájmu – nájemce Obec Boršov nad Vltavou,
podnájemce Europasta SE. Nájemce je uživatelem části pozemku p.č. 492/22 o výměře 2 m2, který je
pronajímán nájemci Pozemkovým fondem. Nájemce na základě této smlouvy přenechává tento
pozemek podnájemci do užívání.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením uvedené smlouvy o podnájmu.

12

OZ projednalo záměr směnit pozemek 693/55 o výměře 13 m2 za pozemek 693/56 o výměře 14 m2
v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí se záměrem směny pozemků.

13

Místostarosta informoval OZ, že 8.11.2012 bude zahájen zkušební provoz pojízdné prodejny.
Pojízdná prodejna bude jezdit jednou týdně - vždy ve čtvrtek (9.15 náves a 9.45 u pošty).
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

14

Termíny akcí:
16.12.2012 v 16.00 hod. živý betlém u kostela
20.12.2012 v 18.00 hod. vánoční koncert v kostele
23.12.2012 prodej vánočních kaprů na návsi.

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

Ověřil:
Kamlach
Filišteinová

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
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