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
ze zasedání obecního zastupitelstva
Datum a čas

8. 10. 2012, 18:00 – 19:00 hod.

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

Ing. Frolíková, p. Kamlach, MUDr. Klimeš, Ing. Němeček, Mgr. Zeman, MUDr.
Nevšímal – příchod 18.10, p. Filišteinová – příchod 18.35 hod
omluveni – Ing. Homolka, Ing. Nejedlý

Ověřovatelé

MUDr. Klimeš, Ing. Němeček

Hosté

p. Horáková

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

Bod č. Obsah bodu, usnesení

1

Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání OZ.
Výsledek hlasování: 5/0/0

2

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu – MUDr. Klimeš, Ing. Němeček
Výsledek hlasování: 5/0/0

3

Kontrola usnesení zápisu č. 33 ze dne 24. 9. 2012
Bod č. 14 ze zápisu č. 19 – VMV Agro s.r.o. 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 (125 m2).
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 – žádost p. Miroslava Nejedlého o odprodej části pozemku p.č. 81/1 v k.ú.
Boršov nad Vltavou o výměře 10 m2 – M. Nejedlý předloží znalecký posudek.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 9 ze zápisu č. 32 – oprava povrchu v ulici Vltavská a příprava výběrového řízení – budou
poptány firmy Swietelsky stavební s.r.o., Strabag a.s., Eurovia CS a.s., Dopravní stavby HP Bohemia
s.r.o..
Výsledek hlasování: 5/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s vypsáním výběrového řízení a poptání výše uvedených firem.
Bod č. 10 ze zápisu č. 32 – modernizace šaten v ZŠ – byly navrženy další varianty úpravy šaten. O
konečné variantě se bude rozhodovat.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 11 ze zápisu č. 32 – odstranění nebezpečných stromů u ZŠ – vrba byla ořezána, smrk byl
poražen.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 14 ze zápisu č. 32 – uzavření smlouvy na věcné břemeno – pozemek p.č. 168/1 v k.ú. Boršov
nad Vltavou mezi Obcí Boršov nad Vltavou a manželi Zdeňkem a Růženou Homolkovými – je
připravena smlouva k podpisu.
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.
Bod č. 4 ze zápisu č. 33 – starosta obce informoval členy OZ o změnách zapracovaných do obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
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využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: 6/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděn, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Bod č. 6 ze zápisu č. 33 – akce „Chodník Šumavská“ - stavební práce na chodníku byly zahájeny.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

4

Mgr. Zeman informoval členy OZ o vypsání výběrového řízení na akci „Oprava porvchu v ulici
Vltavská“ a stanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.
Členové komise pro otevírání obálek – Mgr. Jan Zeman, Ing. Miroslav Nejedlý, p. Zdeněk Kamlach.
Otevření obálek proběhne dne 12. 10. 2012 v 10.00 hod., místo konání OÚ Boršov nad Vltavou.
Členové hodnotící komise – členové obecního zastupitelstva. Výběr dodavatele proběhne dne 17. 10.
2012 v 18.00 hodin, místo konání hospoda v Jamném.
Výsledek hlasování: 6/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s vypsáním výběrového řízení, s členy hodnotící komise a s členy
hodnotící komise na akci „Oprava povrchu v ulici Vltavská“.

5

Členům OZ byl předložen částečný návrh výdajové stránky rozpočtu na rok 2013 k návrhům a
připomínkám.

6

OZ projednalo žádost společnosti GEFOS – TRADE, s.r.o. o uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu č. 014130000110/001 na umístění nového kabelového vedení NN
mezi Obcí Boršov nad Vltavu a E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 690/41, 690/86, 771/17 v
k.ú. Boršov nad Vltavou v souvislosti se stavbou realizovanou pod názvem: „Boršov nad Vltavou,
Burda, č.par.690/66“.
Výsledek hlasování: 6/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na výše uvedené pozemky.

7

Členové OZ jednali o odkoupení ulic Jarní, Mlýnská a Polní. Věřiteslský výbor firmy MON CB spol. s
r.o. (v konkurzu) odsouhlasil insolvenčnímu správci možnost přednostního odkupu výše uvedených
ulic Obci Boršov nad Vltavou. Obyvatelé bydlící v těchto ulicích, formou finančního daru obci,
poukáží finanční prostředky na odkup ulic na účet obce.
Výsledek hlasování:6/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s odkupem ulic Jarní, Mlýnská a Polní od insolvenčního správce firmy
MON CB spol. s r.o. (v konkurzu).

8

Členové OZ byly seznámeni s podmínkami smlouvy o bankovním úvěru od KB na akci „Oprava
povrchu v ulici Vltavská“.
Výsledek hlasování: 6/0/0.
Usnesení: OZ pověřuje starostu obce k podepsání bankovního úvěru na akci „Oprava povrchu v
ulici Vltavská“.

9

Starosta obce informoval OZ, že budou podepsány smlouvy se Správou železniční a dopravní cesty,
státní organizace.
Usnesení: OZ vzalo informaci na vědomí.

10

OZ projednalo žádost společnosti GEFOS – TRADE, s.r.o. o uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu č. 014130000900/002 na umístění nového kabelového vedení NN a
kabelových skříní mezi Obcí Boršov nad Vltavu a E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 298/1,
304/1, 306/1, 311/4, 311/5, 311/6, 312/9, 312/11, 314/3 361/9 v k.ú. Boršov nad Vltavou v souvislosti
se stavbou realizovanou pod názvem: „Mon CB, Černý Dub chaty, kalel NN“.
Výsledek hlasování: 6/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na výše uvedené pozemky.

11

OZ projednalo rozpočtovou změnu č. 8 za rok 2012
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: členové OZ souhlasí s rozpočtovou změnou č. 8 za rok 2012, která je přílohou č. 1
tohoto zápisu.

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

Zapsala:
Lejčarová
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Mgr. Jan Zeman
starosta obce

Ověřil:
MUDr. Klimeš
Ing. Němeček

