
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.15 
ze dne 10.10.2008 

 
 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo ohledně 
provedení opravy hasičské zbrojnice (budova na parcele č. 78 v k.ú. a obci 
Borová Lada) a to se společností Lesostavby Třeboň, a.s. a to za celkovou cenu 
díla ve výši 572.000,-Kč bez DPH . 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0  
 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2008 – 49 ze dne 28.5.2008 ohledně provedení úpravy hřbitova Nový Svět 
týkající se navýšení objemu prací tak, že celková cena díla bude činit 521.028,-Kč 
bez DPH s tím, že termín dokončení díla bude posunut do 30.9.2008. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0  
 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že z rozpočtu obce bude 
poskytnut příspěvek na činnost fotbalového oddílu TJ Hraničář Borová Lada ve 
výši 25.000,-Kč s tím, že uvedený oddíl využití získaných finančních prostředků 
ke konci zúčtovacího období řádně doloží Obci.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 
 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o rozpočtové změně č. 7/2008 tak, že 
na straně příjmů i výdajů se rozpočet obce zvýší o celkovou částku ve výši 
100.000,-Kč (dotace na VPP)  a to dle položek v souladu s přílohou tohoto 
usnesení, o rozpočtové změně č. 8/2008 tak, že na straně příjmů se rozpočet 
navýší o 18.800,- Kč a na straně výdajů o celkovou částku ve výši 1,642.752,-Kč a 
to dle položek v souladu s přílohou tohoto usnesení. Rozpočtové opatření č. 
9/2008 – zavedení konsolidační položky k opatření č. 8/2008. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 
 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
darovací ohledně budoucího darování vodovodního a kanalizačního řadu mezi 
dárci a to Ing. Pavlem Molišem, Mgr. Janou Smetanovou, MUDr. Ivanou 
Procházkovou a manželi Kamilou a Václavem Vlasákovými, a obdarovanou Obcí 
Borová Lada a to dle přiloženého návrhu. 

  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 
 



6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu ohledně st. 
parcely č. 96 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Borová Lada včetně kůlny na 
něm se nacházející s panem Stanislavem Pomahačem za nájemné 400,-Kč ročně.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 
 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení 
předkupního práva ohledně dílu „a“ o vým ěře 275 m2 stávající parcely č. 250/41 
v k.ú. Borová Lada vše dle geometrického plánu č. 219-104/2008, a to mezi  
manželi Ing. Radkem Hofmanem a Mgr. Vladimírou Hofmanovou a Obci Borová 
Lada s tím, že obec bude oprávněna uvedený pozemek zakoupit za cenu, za jakou 
jej prodala. Uvedené právo bude zřízeno jako právo věcné.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 
 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo podat žádost o dotaci z rozpočtu MF 
ČR na opravu a vyzdvižení náhrobků na hřbitově na Novém Světě.  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 

 
9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo podat žádost o dotaci 

prostřednictvím ing.Urbana  do PRV na projekt „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Borová 
Lada pro zvýšení bezpečnosti, zkvalitnění výuky atd.“. 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 

 
10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 

prodeje dílu nově vytvořené parcely č. 257/13 o výměře 28 m2 v k.ú. Borová Lada 
vše dle geometrického plánu č. 111-97/2008, a to rovným dílem do podílového 
spoluvlastnictví pana Zdeňka Bohuše a Jiřiny Drahošové za celkovou cenu ve 
výši 280,-Kč s tím, že kupující budou povinni uhradit náklady na zpracování GP 
ve výši 6.174,50 Kč, kolek 500,-Kč a náhradu za zpracování smlouvy ve výši 
1.000,-Kč.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební řád) o pořízení územně plánovací dokumentace 
ve formě územního plánu obce Borová Lada a schvaluje podle ust. § 6 odst. 6 
písm. b) stavebního řádu, aby pořizovatelem územního plánu Obce Borová Lada 
byl M ěstský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. 

  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky stavebního 
řádu určuje starostku obce Ing. Janu Hrazánkovou pro výkon funkce spolupráce 
s odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk při 
pořizování územně plánovací dokumentace Obce Borová Lada.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 



 
13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo ohledně 

zpracování projektové dokumentace pro stavební a územní řízení, obstarání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení akce „Borová Lada – polyfunkční 
obecní dům a budovy dotvářející centrum obce“ se společností Hexaplan 
International, s.r.o., IČ: 607 45 665, a to za celkovou cenu ve výši 604.758,-Kč vč. 
DPH. 

  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 
 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo ohledně 
            zpracování projektové dokumentace pro stavební a územní řízení, obstarání 
            územního rozhodnutí a stavebního povolení akce „Borová Lada – doprava, 
            komunikace, informační systém a revitalizace požární nádrže“ se společností  
            Hexaplan International, s.r.o., IČ: 607 45 665, a to za celkovou cenu ve výši 
            297.024,-Kč vč. DPH. 

  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 

 
 
 
 

       
Starostka obce Borová Lada                                   Místostarostka obce Borová Lada 
     Ing. Hrazánková Jana                                                     Erhartová Monika 

 
 


