V Borotíně dne 29. dubna 2021
Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Borotín konaného dne 29. dubna 2021
od 19,00 hodin na radnici v Borotíně
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání je schopno se usnášet.
Je přítomno 12 zastupitelů (80% zvolených) a 5 hostů.
Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož, ověřovatelkami zápisu byly
jmenovány RNDr. Markéta Čapková a paní Jitka Tejnorová.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 17. zasedání zastupitelstva. Vyzvala členy
zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda
navrhují předložený program doplnit či změnit. Bylo přistoupeno k hlasování
o programu.
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
3. Postup prací na obecních stavbách, směny a prodej pozemků, projednání smluv
4. Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
5. Odpadové hospodářství obce
6. Informace o provozu příspěvkových organizací
7. Provoz sportovišť
8. Připomínky, diskuse, různé
9. Závěr
Návrh na usnesení č. 251: Zastupitelstvo schvaluje program 17. zasedání
zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 251 bylo schváleno.
2. Zápis z minulého zasedání
Předsedající vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili, zda mají k zápisu z minulého
zasedání nějaké připomínky či jej chtějí doplnit. Nikdo ze zastupitelů žádné
připomínky neměl.
3. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
3.1 Oprava místní komunikací Borotín - MMR
Proběhlo výběrové řízení, komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější
nabídky pracovala ve složení: Ing. Václav Pivokonský, Ing. Karel Tůma, Mgr.
Lenka Pípalová, paní Jana Čermáková a pan Tomáš Pazourek. Byly doručeny

celkem 4 nabídky. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější a k výběru doporučuje
nabídku firmy Vialit Soběslav spol. s r.o. za 3.939.310,77 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení č. 252: Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 252 bylo schváleno.
3.2 Výstavba MK na sídlišti U Buzína
Dle informace starosty proběhlo další jednání na odboru dopravy MÚ Tábor. Je
možná etapizace akce, kolaudace proběhne po částech. Pokud bude zachována
původní skladba, není nutné žádat o změnu stavebního povolení.
Zastupitelé projednali rozdělení stavby na 2 etapy a realizaci první etapy v roce
2021.
Návrh na usnesení č. 253: Zastupitelstvo schvaluje rozdělení stavby na 2 etapy,
v roce 2021 realizaci tzv. jižní větve a pověřuje starostu a místostarostku dalším
jednáním.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 253 bylo schváleno.
Zastupitelé projednali seznam firem k oslovení do výběrového řízení a seznam členů
výběrové komise. Do výběrového řízení budou osloveny firmy: Vialit, Kolas,
PORR, Swietelsky. Členové výběrové komise: Ing. Pivokonský, Ing. Tůma, Ing.
Brož, Mgr. Pípalová, Jana Čermáková, Tomáš Pazourek.
Návrh na usnesení č. 254: Zastupitelstvo schvaluje seznam firem pro VŘ a členy
komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 254 bylo schváleno.
3.3 Sběrné nádoby
Připravuje se VŘ, administrátorská firma požádala o upřesnění podkladů. VŘ bude
realizováno v průběhu května. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
3.4 POV – oprava sociálního zařízení ubytovny ve sportovní hale
Akce dokončena. Připravují se podklady pro vyúčtování.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o výměně otopného systému v pokojích
ubytovny a opravách sociálních zařízení v hale.
3.5 Rozvoj sociálních služeb městyse Borotín – IROP
Proběhlo VŘ, komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky
pracovala ve složení Ing. Miroslav Dlouhý, Ing. Karel Tůma a pan Milan Tejnor.
Výběrové řízení bylo rozděleno na 2 části.
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Automobil pro sociální služby“ byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy CB auto a. s. – VW Caddy za
celkovou cenu 541.782,- Kč včetně DPH.
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy č.p. 43“ byla vyhodnocena
jako nejvýhodnější nabídka firmy Procházka borotínská s. r. o. za 648.567,74 Kč
včetně DPH.

Návrh na usnesení č. 255: Zastupitelstvo Městyse Borotín schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Automobil pro sociální
služby“, přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči CB AUTO a.s., IČ: 26031868,
M. Horákové 1477, 370 05 České Budějovice a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 255 bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 256: Zastupitelstvo Městyse Borotín schvaluje výsledek
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy č.p. 43“ a
přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči Procházka borotínská s.r.o., IČ: 26079143,
Borotín 189, 391 35 Borotín pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Výsledek
hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 256 bylo schváleno.
3.6 Včelí naučná stezka Sv. Ambrože
Oficiální rozhodnutí o poskytnutí dotace zatím nebylo vydáno, dle informací
administrátorů projektu byl projekt podpořen. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
3.7 Směna pozemků mezi městysem a JČ krajem
Směna pozemků pod komunikacemi a okolo komunikací v majetku Jihočeského kraje
v zastavitelném území obce má být realizována formou poskytnutí a přijetí daru.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce a stránkách obce. Nebyly vzneseny žádné
námitky.
Návrh na usnesení č. 257: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru, přijetí daru od
JČ kraje a pověřuje starostu podpisem smluv.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 257 bylo schváleno.
3.8 Umístění stožáru pro vysílač mobilního operátora
Na základě posouzení statika dodavatelské firmy není možné umístit stožár na komín,
jak bylo původně plánováno. Nový návrh předpokládá záběr většího prostoru půdy a
výstavbu železné konstrukce na nosných zdech. Zastupitelé projednávali možnost
navýšení ceny za pronájem prostor z důvodu záboru větší části půdy. Dále požadují
informace o přínosu instalace zařízení pro obyvatele obce.
Návrh na usnesení č. 258: Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostku dalším
jednáním.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 258 bylo schváleno.
3.9 Směna pozemků
Mgr. Ondřej Pacovský požádal o narovnání majetkových vztahů – vlastnictví
pozemků v okolí nemovitosti. Část účelové komunikace leží na pozemku Pacovských
parc. č. 1456/2. Naopak mají zájem o pozemek 1464/2 a části pozemků 1445 a 1470/1.

Návrh na usnesení č. 259: Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků formou nákupu
a prodeje a pověřuje radu vyhlášením záměru.
Výsledek hlasování: 0 pro, 9 proti, 3 zdržel se. Usnesení č. 259 nebylo schváleno.
3.10 Věcné břemeno pro kabel NN
Zastupitelé vzali na vědomí vyhlášení záměrů na zřízení věcných břemen pro vedení
kabelu NN v Kamenné Lhotě parc. č. 294 a v Borotíně parc. č. 1345/11 a 1346/23.
Návrh na usnesení č. 260: Zastupitelstvo pověřuje starostu vyhlášením záměrů.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 260 bylo schváleno.
4. Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
a opatření k nápravě a odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. Termín
napravení byl stanoven nejpozději na 30. 6. 2022.
Návrh na usnesení č. 261: Zastupitelstvo schvaluje opatření k nápravě a odstranění
chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020 do 30. 6. 2022.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 261 bylo schváleno.
5. Odpadové hospodářství obce
5.1 Provozní řád sběrného místa
Zastupitelé projednali provozní řád sběrného místa v Chomoutově Lhotě.
Návrh na usnesení č. 262: Zastupitelstvo schvaluje provozní řád.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 zdržel se. Usnesení č. 262 bylo schváleno.
5.2 Příprava vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
Zastupitelé vzali na vědomí přípravu vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
dle nového zákona o odpadech.
6. Informace o provozu příspěvkových organizací
6.1 Informace ZŠ a MŠ Borotín
Ředitelka školy informovala o zápisu do ZŠ a MŠ.
V současné době probíhá distanční výuka většiny žáků, v MŠ jsou pouze předškoláci,
ve škole se ob týden střídají 1. a 5. třída se 2., 3. a 4. třídou.
Provoz o prázdninách v MŠ – otevřeno v červenci, pokud bude alespoň 15
přihlášených dětí. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
6.2 Informace Sociální služby městyse Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí informace o změně na postu ředitele SSMB, rada městyse
jmenovala od 1. 4. 2021 ředitelem pana Milana Tejnora.
Ředitel informoval zastupitelstvo o aktuálním počtu klientů a záměrech rozvoje
služby.

7. Provoz sportovišť
Zastupitelé vzali na vědomí informace RNDr. Václava Čapka ohledně činnosti spolku
TJ Sport Borotín a jeho spolupráci s obcí v oblasti rozvoje sportu a údržby sportovišť.
Zastupitelé projednali bezplatné užívání sportovišť v majetku obce pro TJ Sport
Borotín od 1. 5. 2021.
Návrh na usnesení č. 263: Zastupitelstvo schvaluje bezplatné užívání a správu
sportovišť v majetku obce pro TJ Sport Borotín od 1. 5. 2021.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 263 bylo schváleno.
Zastupitelé projednali poskytnutí jednorázové dotace pro TJ Sport Borotín na provoz
a údržbu sportovišť ve výši 20.000,- Kč
Návrh na usnesení č. 264: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 264 bylo schváleno.
8. Připomínky, diskuse, různé
8.1 Poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce
Zastupitelé projednali posunutí termínu podání žádosti 1. – 31. 5. 2021 a doplnění
formulářů pro vyúčtování dotace.
8.2 Rozpočtové opatření
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 3 a vzali na vědomí rozpočtové opatření
č. 2, které schválila na svém zasedání rada městyse.
Návrh na usnesení č. 265: Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 2 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 265 bylo schváleno.
8.3 Prominutí nájmů v obecních provozovnách
Zastupitelé projednali prominutí nájmů v obecních provozovnách v období leden –
duben 2021 z důvodu omezení provozu v rámci protiepidemických opatření
a nařízení vlády.
Návrh na usnesení č. 266: Zastupitelstvo schvaluje prominutí nájmů v obecních
provozovnách v období leden – duben 2021.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 266 bylo schváleno.
8.4 Kulturní akce – dohoda o pořádání v další části roku
Zastupitelé projednali konání kulturních akcí v další části roku. Akce budou
respektovat protiepidemická opatření.
9. Závěr
Schůzi zakončila Mgr. Lenka Pípalová ve 22,15 hodin.

