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

ZÁPIS č. 6/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Datum a čas

9.3.2015, 18.00 – 20.20 hod.

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

p. Mgr. Bigasová, p. Hromádková, p. Kamlach, p. Kocina, p. Ing. Nejedlý,
p. Ing. Vondra, p. Mgr. Zeman Jan, p. Zeman Radek
p. Mgr. Rýcová - omluvena

Ověřovatelé

p. Mgr. Bigasová, p. Hromádková

Hosté

p.Ing. Václav Krampera – zástupce firmy Brůha a Krampera, architekti spol.
s r.o., p. Hana Ptáčková, p. Martin Hermann, p. Dušan Matulík

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

Bod č.

Obsah bodu, usnesení

01-6/2015 Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 8/0/0
02-6/2015 Byli zvolení ověřovatelé zápisu – Mgr. Bigasová, p. Hromádková
Výsledek hlasování: 6/0/2
03-6/2015 Kontrola usnesení zápisu č. 5/2015
Bod 03-5/2015 – rekonstrukce budovy staré školy.
Na žádost p. Ondřicha a manželů Komoňových se upravuje znění bodu 03 ze zápisu č. 5/2015
následovně: Pan Ondřich a manželé Komoňovi sdělili všem přítomným zastupitelům, že nesouhlasí
s přestavbou budovy staré školy na Spolkový dům a to z důvodu umístění vchodu do budovy
v těsné blízkosti svých domů a s tím souvisejícím hlukem, nepořádkem a cigaretovým kouřem
vzniklým při pořádání kulturních akcí.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s úpravou bodu 03 ze zápisu č. 5/2015, tak jak je výše uvedeno.
Bod č. 17-1/2014 – žádost o odkup pozemku parc. č. 710/69 v k.ú. Boršov nad Vltavou.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 09-2/2014 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030020394/001,
budoucí povinný Obec Boršov nad Vltavou, budoucí oprávněná E.ON Distribuce, a.s. – pozemky
parc. č. 2375/6, 2375/9, 2375/7, 3301/3, 3301/102, 3326/8 v k.ú. Zahorčice u Vrábče – připojení
parcely č. 2181/5. Prověřuje se u ROP Jihozápad.
Usnesení: bod trvá
Bod č. 16-2/2014 – darovací smlouva mezi Obcí Boršov nad Vltavou a Obcí Včelná na nově
vybudovaný chodník, přechod a zastávku MHD v lokalitě „Pod Včelnou“.
Usnesení: bod odložen na příští zasedání OZ.
Bod č. 14-5/2015 – členové OZ byli seznámeni s projektem komunitního bydlení pro seniory
v obci Boršov nad Vltavou. Dále bude následovat jednání s vlastníky dotčených pozemků ohledně
směny či prodeje pozemků.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
04-6/2015 Členové OZ byli seznámeni s návrhem územní studie – lokalita mezi ulicí Na Výsluní a Severní.
Usnesení: další případné projednání bude řešeno společným jednáním všech zúčastněných
stran (ulice Na Výsluní a Severní).
05-6/2015 Členům OZ byly předloženy rozpočtové změny č. 1 - 2 na rok 2015 schválené starostou obce
(příloha č. 4).
Usnesení: OZ vzalo na vědomí.
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06-6/2015 OZ projednalo prohlášení ulice K Zámečku za místní komunikaci.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s prohlášením ulice K Zámečku za místní komunikaci a zařazení do
pasportu komunikací obce.
07-6/2015 Členové OZ projednali výběr stavebního dodavatele na budovu obecní knihovny.
Do výběrového řízení se přihlásili tyto firmy:
Stavitelství Lískovec s.r.o., Drahotěšice – cena 2.370.267,--Kč bez DPH
SEXTA spol. s r.o., Planá – cena 2.569.760,--Kč bez DPH
ANTICO spol. s r.o., České Budějovice – cena 2.748.035,--Kč bez DPH
STAVEKO-SERVIS s.r.o., České Budějovice – cena 2.376.652,--Kč bez DPH
VIDOX s.r.o., České Budějovice – cena 2.349.495,--Kč bez DPH
SAHAN CB s.r.o., České Budějovice – cena 2.447.060,--Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: členové OZ souhlasí s tím, aby stavebním dodavatelem na budovu obecní knihovny
byla firma VIDOX s.r.o., České Budějovice.
08-6/2015 Ředitelka MŠ požádala o projednání zateplení stropu na žlutém pavilonu a spojovací chodby
v areálu MŠ Boršov nad Vltavou z důvodu velkých teplotních rozdílů.
Usnesení: OZ vzalo na vědomí a požaduje, aby celá záležitost byla posouzena
panem Pavlem Otrubou.
09-6/2015 OZ projednalo žádost Ing. Františka Homolky ohledně proplacení zapomenuté fakturace z roku
2009.
Usnesení: OZ vzalo žádost na vědomí a zároveň konstatovalo, že uvedené účetní doklady
z roku 2009 již nelze zařadit do stávajícího účetního systému.
10-6/2015 Starosta obce předložil k projednání žádost Okresního soudu v Českých Budějovicích o navržení
alespoň 4 vhodných kandidátů na přísedící pro Okresní soud v Č. Budějovicích a jejich zvolení
zastupitelstvem obce.
Usnesení: každý člen OZ předloží do příštího zasedání OZ svůj návrh na vhodné kandidáty
na přísedící pro Okresní soud v Č. Budějovicích.
11-6/2015 OZ projednalo nákup jednoosého, třístranného vozíku za traktor, nosnost 3 t, cena cca 135 tis. Kč
včetně DPH.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s nákupem uvedeného vozíku za traktor.
12-6/2015 Členové OZ jednali o poskytování benefitů pro členy Jednotky SDH. V uvedené záležitosti je třeba
zjistit podrobnější informace.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
13-6/2015 OZ projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB-014330009858/002 – povinný Obec
Boršov nad Vltavou, oprávněný E.ON Distribuce, a.s.. Stavba realizovaná pod názvem
„SF48084807273 Boršov nad Vlt., K Pilotovi“ – umístění nového kabelového vedení NN.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. CB-014330009858/002.
14-6/2015 Starosta informoval o nutnosti financování výstavby nové knihovny prostřednictvím úvěru od
Komerční banky, a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši
3.000.000,--Kč na financování výstavby knihovny v Boršově nad Vltavou se splatností
maximálně 29.2.2024 a dále schvaluje zajištění tohoto úvěru formou 1 kusu krycí
blankosměnky.
15-6/2015 Starosta obce seznámil přítomné s potřebou ustanovit veřejného opatrovníka – Obec Boršov nad
Vltavou - pro Petru Stichovou.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s ustanovením veřejného opatrovníka pro Petru Stichovou. Souhlasí
s tím, že veřejným opatrovníkem je ustanovena Obec Boršov nad Vltavou, kterou zastupuje
starosta obce.
16-6/2015 OZ projednalo Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Obcí Boršov nad Vltavou, Obcí Homole a
Obcí Planá týkající se společné a nerozdílné spolupráce při realizaci výstavby cyklostezky podél
levého břehu řeky Vltavy.
Výsledek hlasování: 8/0/0
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Usnesení: OZ pověřuje starostu a místostarostu k uzavření smlouvy o spolupráci.
17-6/2015 Pořízení změny územního plánu č. 12
1. Zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou schvaluje pořízení změny územního plánu obce Boršov
nad Vltavou, která bude řešit zařazení nové cyklostezky po levém břehu Vltavy od železničního
mostu směrem na Homole.
2. Zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou, v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
novely zák. č. 350, (dále jen stavební zákon) o územním plánování a stavebním řádu, rozhodlo o
pořízení „Změny č.12 ÚPO Boršov nad Vltavou“ z vlastního podnětu, která bude řešit lokalitu
„Křeče“ v k.ú. Boršov nad Vltavou včetně souvisejících návazností.
Zastupitelstvo obce určuje člena zastupitelstva (určený zastupitel), který bude spolupracovat s
pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6 odstavec (5), písmene f, stavebního
zákona, ve vazbě na § 47 odstavec (1) a 4, § 53 odstavec (1) Ing. Miroslava Nejedlého.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ schvaluje pořízení změny ÚPO Boršov nad Vltavou č. 2 a zároveň určuje
pověřeného zastupitele Ing. Miroslava Nejedlého.
18-6/2015 Členové OZ projednali žádost o připojení objektu „U Brejžků“ na místní komunikaci.
Výsledek hlasování: 0/8/0
Usnesení: OZ nesouhlasí s připojením objektu „U Brejžků“ na místní komunikaci přes
stávající obecní pozemek (náves) dle zadaných parametrů.
19-6/2015 OZ projednalo zadání změny ÚP č. 11 včetně stanovisek dotčených orgánů.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení:
I. OZ bere na vědomí
1. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 11 ÚPO Boršov nad Vltavou
v katastrálním území Boršov nad Vltavou.
2. návrh zadání změny č. 11 ÚPO Boršov nad Vlavou projednaný v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a upravený v souladu
s § 47odst. 4) stavebního zákona, jako závazný dokument, na jehož základě bude
zpracován návrh změny č. 11 ÚPO Boršov nad Vltavou vyhodnocení stanovisek
dotčených orgánů a krajského úřadu a připomínek uplatněných při vystavení návrhu
zadání změny č. 11 ÚPO Boršov nad Vltavou.
II. OZ schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) stavebního zákona a v souladu s ustanovením §
84 odst 2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zadání změny č. 11 ÚPO Boršov nad Vltavou upravené na základě
vyhodnocení požadavků a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve
smyslu § 47 stavebního zákona.
III. OZ ukládá
1. místostarostovi obce zajistit na základě schváleného zadání zpracování a projednání
návrhu změny č. 11 ÚPO Boršov nad Vltavou v souladu s příslušnými ustanoveními
stavebního zákona a příslušné prováděcí vyhlášky.
Příloha:
1. Důvodová zpráva
2. Návrh zadání změny č. 11 ÚPO Boršov nad Vltavou v upraveném znění na základě vyhodnocení
3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu a připomínek k návrhu zadání
změny č. 11 ÚPO Boršov nad Vltavou.
20-6/2015 OZ projednalo žádost SDH Boršov nad Vltavou o finanční příspěvek na okresní obvodovou soutěž
ve výši 5.000,-- Kč na zakoupení pohárů a cen.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro SDH Boršov nad Vltavou ve
výši 5.000 Kč na okresní obvodovou soutěž. Finanční příspěvek bude vyplacen oproti
předloženým dokladům. Osoba určená k vypořádání p. Jiříček.
21-6/2015 Ing. Vondra informoval o konání 3. ročníku "Modrého běhu", který se bude konat 11.4.2015 od
9:30 hodin v lesoparku Stromovka v Českých Budějovicích.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

Pozn.1- usnesení je číslováno ve formátu Č.BODU-Č.ZÁPISU/ROK.
Pozn.2- hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
V Boršově nad Vltavou
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Ověřovatelé: Mgr. Bigasová
Hromádková

Zapisovatel:
Štěpánková

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
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