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

ZÁPIS č. 37
ze zasedání obecního zastupitelstva
Datum a čas

19. 11. 2012, 18:00 – 19:55 hod.

Místo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou

Přítomni

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

Ověřovatelé

Ing. Frolíková, Ing. Nejedlý

Hosté

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: 7/0/0

2

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

3

Kontrola usnesení zápisu č. 36 ze dne 5. 11. 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 – kupní smlouva na odkup pozemků pod budovou ZŠ parc.č. 576/2 a 576/3 v
k.ú. Boršov nad Vltavou.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s odkupem pozemků pod budovou ZŠ za cenu dle znaleckého posudku ve
výši 13.400,-- Kč.
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. Bude prověřen souhlas SŽDC, státní organizace, majitele pozemku parc.č. 772/3 v k.ú.
Boršov nad Vltavou s podnájmem části již pronajatého pozemku Obci Boršov nad Vltavou.
Usnesení: bod trvá.
Bod č. 10 ze zápisu č. 32 – modernizace šaten v ZŠ bude provedena zaměstnanci obce během zimních
měsíců.
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. 36 – návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl vyvěšen na úřední desce obce.
Rozpočet se bude schvalovat 10. 12. 2012.
Usnesení: bod trvá.

4

Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce
k 31. 12. 2012. Členové OZ byli informováni o harmonogramu inventarizace a byli stanoveni
předsedové a členové inventarizačních komisí.
Hlavní inventarizační komise – Ing. Jan Němeček, p. Zdeněk Müller, Ing. Otto Martínek.
Dílčí inventarizační komise č. 1 – Mgr. Jan Zeman, Ing. Miroslav Nejedlý, p. Drahomíra Štěpánková,
p. Vladimíra Lejčarová.
Dílčí inventarizační komise č. 2 – Ing. Miluše Frolíková, Mgr. Romana Rýcová.
Dílčí inventarizační komise č. 3 – Ing. František Homolka, p. Aleš Jiříček.
Dílčí inventarizační komise č. 4 – p. Zdeněk Kamlach, p. Jiří, Dolejší, p. Jiří Beneš.
Dílčí inventarizační komise č. 5 – Ing. Miroslav Nejedlý, p. Zdeněk Frána.
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Dílčí inventarizační komise č. 6 – MUDr. Lukáš Nevšímal, p. Alena Kubáňová, p. Šárka Mlezivová,
p. Radka Maříková.
Dílčí inventarizační komise č. 7 – MUDr. Martin Klimeš, p. Marie Filišteinová, Mgr. Eva Hnudová,
Mgr. Věra Gruberová, Mgr. Sylva Bigasová.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ schvaluje provedení a harmonogram inventarizace k 31.12. 2012.

5

Starosta obce vyzval předsedy výborů o předložení zpráv o činnosti výborů v roce 2012. Zprávy budou
předloženy do 18. 1. 2013.
Usnesení: bod trvá.

6

OZ projednalo uzavření MŠ Boršov nad Vltavou v době vánočních svátků od 27. 12. 2012 do 31. 12.
2012.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením MŠ v době od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012.

7

OZ projednalo žádost MŠ Boršov nad Vltavou o finanční příspěvek na mikulášskou nadílku pro 112
dětí. Cena za 1 balíček cca 60,-- Kč.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s finančním příspěvkem pro MŠ Boršov nad Vltavou ve výši 6.720,-- Kč
na mikulášskou nadílku. Částka bude vyplacena proti předloženým dokladům.

8

OZ projednalo žádost ředitelky MŠ Boršov nad Vltavou o navýšení kapacity Školní jídelny Boršov
nad Vltavou na počet 180 dětí, z důvodu navýšení počtu stravovaných dětí v ZŠ.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s navýšením kapacity Školní jídelny Boršov nad Vltavou na 180 dětí.

9

OZ pověřuje starostu a místostarostu k vypracování nové směrnice o veřejných zakázkách do 31. 1.
2013.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ pověřuje starostu a místostarostu k vypracování nové směrnice o veřejných
zakázkách do 31. 1. 2013.

10

OZ projednalo žádost SDH Zahorčice, pro sportovní klub při SDH Zahorčice, o koupi 2 ks
volejbalových míčů GALA typ BV 5591 S v ceně cca 2.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: 7/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s finančním příspěvkem max. 2.000,,-- Kč na zakoupení 2 ks
volejbalových míčů. Částka bude vyplacena proti předloženým dokladům. Osoba pověřená k
převzetí finanční částky je pan Jaroslav Hanetšlegr.

11

Starosta obce seznámil členy OZ s termíny konání obecního zastupitelstva v roce 2013 –
7. leden, 21. leden, 11. únor, 11. březen, 25. březen, 8. duben, 22. duben, 13. květen, 10. červen, 8.
červenec, 5. srpen, 9. září, 7. říjen, 21. říjen, 11. listopad, 25. listopad, 9. prosinec.
Usnesení: OZ vzalo na vědomí.

12

OZ navrhlo firmy, které budou poptány z důvodu zateplení a výměny oken budovy obecního úřadu a
budovy základní školy.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s poptáním firem na zateplení a výměnu oken budovy obecního úřadu a
budovy základní školy. Uvedené firmy jsou uvedeny v přílouze č. 1 a č. 2 tohoto zápisu.

13

OZ jmenovalo členy a jejich náhradníky do komise pro otevírání obálek na zateplení a výměnu oken
budovy obecního úřadu a budovy základní školy a členy a jejich náhradníky do komise na
vyhodnocení výběrových řízení na zateplení a výměnu oken budovy obecního úřadu a budovy
základní školy.
Členové komise pro otevírání obálek – Ing. Miroslav Nejedlý, Mgr. Jan Zeman, Petr Heidinger.
Náhradníci komise pro otevírání obálek – Ing. Frolíková, Marie Filišteinová, Zdeněk Kamlach.
Členové komise na vyhodnocení výběrových řízení – Ing. Miroslav Nejedlý, Mgr. Jan Zeman, JUDr.
Petr Neubauer.
Náhradníci komise na vyhodnocení výběrových řízení – Ing. Marie Frolíková, Marie Filišteinová,
Zdeněk Kamlach.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s výše uvednými členy a jejich náhradníky do jednotlivých komisí.

14

Z důvodu nově přijatých úvěrů, jejich splátek a nově konaných investičních akcí v obci bylo nutno
korigovat a přehodnotit původní rozpočtové výhledy z 14. 11. 2011. Členům OZ byly předloženy ke
schválení aktualizované rozpočtové výhledy na roky 2013, 2014 a 2015.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: OZ souhlasí s aktualizovanými rozpočtovými výhledy na roky 2013, 2014 a 2015, které
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jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.

15

Místostarosta Ing. Nejedlý informoval členy OZ o nabídce paní Toišlové obci k odkupu nemovitosti
č.pop. 184 v Boršově nad Vltavou.
Výsledek hlasování:0/6/1.
Usnesení: OZ nesouhlasí s koupí nemovitosti č.pop. 184 v Boršově nad Vltavou.

16

Místostarosta předložil členům OZ ke schválení upravené zadání změny územního plánu č. 8 po
připomínkách dotčených orgánů.
Výsledek hlasování: 5/0/2.
Usnesení: zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou na svém řádném zasedání dne 19. 11. 2012 ve
věci zadání změny č. 8 územního plánu obce Boršov nad Vltavou (dále jen „změna č. 8 ÚPO“)
I. bere na vědomí
návrh zadání změny č. 8 územního plánu obce Boršov nad Vltavou v katastrálních území Boršov
nad Vltavou a Zahorčice u Vrábče (dále jen „změna č. 8“ ÚPO“) upravený v souladu s § 47 odst.
4) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a projednaný v souladu s příslušnými
ustanoveními stavebního zákona jako závazný dokument, na jehož základě bude zpracován
návrh změny č. 8 ÚPO;
důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 8 ÚPO;
vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a
připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání změny č. 8 ÚPO.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) a § 55 odst. 2) 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, návrh zadání změny č. 8 ÚPO upravený na základě vyhodnocení
požadavků, podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47
stavebního zákona.
III. ukládá
Ing. Miroslavu Nejedlému, místostarostovi obce,
zajistit na základě schváleného zadání zpracování a projednání návrhu změn č. 8 ÚPO v souladu
s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a příslušné prováděcí vyhlášky.
Důvodová zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Návrh zadání změny č. 8 ÚPO v upraveném znění je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů k návrhu zadání změny č. 8 ÚPO, vyhodnocení
podnětů sousedních obcí a vyhodnocení připomínek k návrhu zadání změny č. 8 ÚPO je
přílohou č. 6 tohoto zápisu.

17

OZ projednalo záměr pronajmout část pozemku parc.č. 378/40 v k.ú. Boršov nad Vltavou o výměře
cca 2.250 m2. Zárověň OZ pověřuje starostu a místostarostu s přípravou nájemní smlouvy na
pronájem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Usnesení: členové OZ souhlasí se záměrem pronajmout výše uvedený pozemek a pověřuje
starostu a místostarostu připravit nájemní smlouvu.

18

Členové OZ projednali Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce místních komunikací v Boršově
nad Vltavou – centrální část“ a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce místních komunikací v
Boršově nad Vltavou – centrální část“.
Výsledek hlasování: 7/0/0.
Výsledek hlasování: členové OZ schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce místních
komunikací v Boršově nad Vltavou – centrální část“ a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce místních komunikací v Boršově nad Vltavou – centrální část“.

19

Různé:
- ulice K Pilotovi a Farní – termín dokončení 28. 11. 2012
- ulice Šumavská – termín dokončení 30. 11. 2012
- setkání seniorů – 1. 12. 2012
- rozsvícení vánočního stromečku – 2. 12. 2012 od 17 hodin
- v Sokolovně se uskuteční Mikulášská besídka – 7. 12. 2012
- před kostelem zahrají děti ze ZŠ živý betlém – 9. 12. 2012 od 16.00 hodin
- vánoční koncert v kostele – 20. 12. 2012 od 18.00 hodin
- prodej kaprů – 23. 12. 2012

Pozn. hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
Zapsala:
Mgr. Jan Zeman
Lejčarová
starosta obce
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Ověřil:
Ing. Frolíková
Ing. Nejedlý

